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Manualele seriei Istoria bazată pe izvoare încearcă să prezinte trecutul bazându-se pe surse istorice şi dau 
posibilitatea ca lecţia de istorie să se concentreze pe activitatea elevilor. Noutatea seriei nu constă în faptul că 
volumele conţin numeroase izvoare, ci este reprezentată de cantitatea materiei şi structura manualelor care 
lasă su�cient timp şi oferă o metodă potrivită analizei izvorului istoric.
Fiecare lecţie constă din trei părţi. Partea care cuprinde forma tradiţională a manualului expusă pe o pagină 
şi jumătate, oferă, pe scurt,  făcând conexiunile necesare, cunoştinţele de bază necesare interpretării izvoarelor 
istorice şi a formării unei gândiri istorice moderne. 
Arhiva care cuprinde izvoare în texte, planşe, reconstituiri gra�ce, hărţi, schiţe, diagrame şi sarcinile ce ţin de 
acestea dă posibilitatea ca elevii să cunoască mai profund tema sau epoca respectivă şi să-şi dezvolte abilităţile 
necesare pentru a înţelege istoria (utilizarea sursei, utilizarea limbajul ştiinţi�c, orientare în timp şi spaţiu, 
prezentarea factorilor care au stat la baza unui eveniment). O calitate nouă a manualului de clasa a 11-a, pe 
lângă izvoarele scrise, este materialul de �guri şi hărţi, ce până în prezent nu au mai fost prelucrate sub această 
formă. Noutate mai este şi varietatea modurilor  prezentării cu ajutorul hărţilor, iar la câteva teme se pot face 
comparaţii între diferitele moduri de prezentare.       
Partea Puncte de vedere face posibilă abordarea din mai multe unghiuri a unei probleme istorice, a unui fapt 
controversat.
Tabelul cronologic sincron care completează volumul asigură o orientare rapidă şi uşoară. 
Seria manualelor noastre îi ajută şi îi stimulează pe profesorii de specialitate să-şi formeze şi să utilizeze cunoş-
tinţele care sunt în concordanţă cu noile cerinţe pentru examenul de bacalaureat, să prelucreze materia într-un 
mod mai complex şi însuşirea unor cunoştinţe de istorie mai utile. 

Câteva date privind manualul de clasa a 11-a
� 41 de lecţii – doar 65 de pagini de materie de învăţat
� aproximativ 450 de izvoare sub formă de text
� 357 de ilustraţii, 71 hărţi, 83 de figuri, 33 tabele
� peste 1400 de întrebări şi probleme
� conţinutul izvorului este marcat prin culoare
� competenţele ce pot fi dezvoltate prin izvorul istoric sunt semnalate prin pictograme
� modurile care recomandă prelucrarea izvoarelor sunt marcate prin litere 
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(Situaţia votării)
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Continuă 
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Ca urmare a torpilării transatlan-
ticului britanic Lusitania, opinia 
publică americană a devenit adeptă 
a războiului. Pentru distrugerea 
navei însă, este răspunzător şi 
guvernul britanic.  Continuă 
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Documente scrise

În tablou Mussolini mărşăluieşte 
hotărât, spre putere, în fruntea 
adepţilor săi în cămăşi negre. 
În realitate însă, a călătorit la  
Roma, cu trenul.     Continuă 

Documente scrise

„În lumea de azi dezvoltarea circulaţiei şi comunicaţiei are ca rezultat influenţe reciproce mai dese, 
mai intense, mai simetrice şi mai bine delimitate între oameni aparţinând diverselor civilizaţii. Ca 
rezultat al acesteia, conştiinţa identităţi civilizaţionale devine tot mai evidentă. Francezii, germanii, 
belgienii şi olandezii se gândesc la ei înşişi, tot mai mult, ca la europeni. Musulmanii din Orientul 
Mijlociu se identifică cu bosniacii şi cecenii şi se situează de partea lor. (Samuel P. Huntington: 
Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale)

Continuă 
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Dragi elevi, cu acest manual împreună cu celelalte volu-
me ale seriei Istoria bazată pe izvoare pornim pe un nou 
drum să descoperim interesanta lume a trecutului. Cu-
noştinţele noastre le însușim în mare parte din izvoare, 
lucrări individuale sau cooperând cu colegii noştri. Dacă 
răsfoim cartea,  vom vedea cât de diversă este lumea iz-
voarelor: ele conţin nu doar texte interesante ci şi ima-
gini, hărţi, ilustraţii grafice precum şi tabele, diagrame cu 
diferite date. Este cu mult mai interesant să lucrezi decât 
să îţi pierzi timpul cu învăţarea unor date lexicale. La exa-
menul de bacalaureat, care marchează încheierea studii-
lor tale liceale ţi se vor pretinde nu atât fapte, date exac-
te, ci va fi examinată capacitatea ta de a folosi cunoş-
tinţele acumulate la orele de istorie. Suntem oare capa-
bili să tragem concluzii potrivite din izvoarele scrise, din 
imagini, ilustraţii grafice şi hărţi? Ce fel de factori luăm 
în considerare în aprecierea unui eveniment sau a unei 
personalităţi istorice? Suntem oare în stare să ne formăm 
singuri o idee, părere proprie fundamentată şi să ne apă-
răm convingerea în cadrul unei dispute? Manualul nos-
tru ajută în mare măsură la formarea acestor deprinderi. 
Te pregăteşte pentru examenul de bacalaureat, atât la ni-
vel mediu cât şi la nivel avansat. 

Cunoaşterea istoriei bazată pe izvoare impune mai 
multe condiţii.  Sunt necesare unele cunoştinţe de bază. 
Fără acestea, izvoarele istorice nu ni se dezvăluie. Este 
nevoie de mult timp şi exerciţiu. Toate acestea sunt asi-
gurate de către manualul nostru prin conţinutul şi struc-
tura sa inovatoare. 

Manualul cuprinde patru capitole mari conţinând în 
total patruzeci și una de lecţii. Lecţiile se împart în trei 
categorii: textul autorului de circa o pagină şi jumătate 
este urmat de Arhiva care conţine izvoarele propuse spre 
interpretare, ilustraţii grafice, hărţi schiţate şi imagini, şi 
Punctele de vedere care fac posibil să „forăm” în trecut la 
mari adâncimi. Să vedem, cum ne ajută aceste categorii 
la învăţat. 

Textul autorului ne aminteşte cel mai mult de manu-
alele clasice. În acesta se găseşte tot ceea ce, în baza ce-
rinţelor programei şcolare şi a examenului de bacalaure-
at trebuie învăţat. Textul autorului tratează şi concentrat, 
şi logic acele fapte şi contexte care sunt indispensabile 
pentru a înţelege perioada sau tema respectivă, şi pentru 
a putea analiza izvoarele ce ţin de o temă sau alta. Pro-
porţia textului nu depăşeşte niciunde o pagină şi jumă-
tate. E mai degrabă apropiată de o pagină. Învăţarea este 
facilitată de faptul că am scos în evidenţă cu litere îngro-

şate  cele mai importante contexte, relaţii cât şi materia-
lul lexical cerut la bacalaureat (ani, termeni, topografie).

Poate unii vor spune, că textul autorului conţine mai 
puţine materiale lexicale decât ar fi necesar. Spre liniş-
tirea acestora putem spune că manualul conţine mate-
ria ce se cere atât la bacalaureatul de nivel mediu cât şi 
la cel avansat. Însă fără reducerea materialului de învă-
ţat nu ar mai fi nevoie de manualul nostru cu structura 
sa nouă deoarece însuşirea multitudinii de informaţii le-
xicale le-ar lua din timpul consacrat interpretării izvoare-
lor. Îndelungata activitate didactică a autorului l-a con-
vins pe acesta că mai puţin înseamnă de fapt mai mult, 
dacă acest puţin se transformă în adevărate cunoştinţe 
aplicabile. Dintr-o masă mai mare de cunoştinţe este mai 
greu să scoţi în evidenţă esenţialul, să descoperi elemen-
tele de context. Să nu uităm, că totodată cărţile de speci-
alitate cât şi internetul oferă elevilor pasionaţi de istorie 
posibilităţi multiple pentru a-şi lărgi orizontul de cunoaş-
tere. (Având în vedere faptul, că materialul de pe internet 
se modifică des, am considerat inoportună includerea de 
link-uri în manual.) 

Partea cea mai voluminoasă a manualului este Arhiva. 
La ore se va lucra tocmai cu aceste izvoare scrise adică 
adevărate surse istorice, imagini, ilustraţii grafice şi hărţi.  
În acest fel ne putem dezvolta capacităţile necesare pen-
tru o mai bună cunoasţere a trecutului iar în acelaşi timp 
ne putem extinde, îmbogăţi cunoştinţele acumulate din 
textul autorului cu detalii esenţiale şi interesante. Şi ca 
elev trebuie să ne dăm seama de rostul acestei frumoa-
se sarcini chiar dacă ne ia mult timp şi pare complicată. 
Să nu credem că e timp irosit atunci când încercăm prin 
muncă asiduă să desluşim adevăratul sens al vreunui ter-
men sau legitatea vreunui proces. Se pare că este mult 
mai uşor să învăţăm definiţia unui termen sau descrierea 
unui proces. Dar aceasta este doar aparent un câştig, fi-
indcă nici la examenul de bacalaureat şi nici în viaţă nu 
ne ajută cu nimic dacă redăm constatările formulate de 
alţii. Este mai eficient deci să gândim independent. Pen-
tru aceasta este însă nevoie să dispunem de cunoştinţele 
care ne permit să adunăm, prelucrăm şi interpretăm in-
formaţiile. Mult citata frază a lui Herodot conform căreia 
„istoria este învăţătoarea vieţii” este valabilă şi în această 
privinţă. Acel elev care la ora de istorie învaţă să desco-
pere esenţialul, intenţiile autorului dintr-un text scris cu 
secole, ba chiar cu milenii în urmă, acela învaţă să percea-
pă mai mult şi din ştirile zilelor noastre. Atunci când ana-
lizăm o clădire veche, o statuie  învăţăm de fapt să înţe-
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legem şi mesajul creaţiilor artistice ale prezentului în care 
trăim.  

Ne-am străduit ca interpretarea izvoarelor să fie cât 
mai variată şi interesantă. În manual sunt izvoare scri-
se pe teme diverse şi de diferite tipuri, hărţi redate în fe-
luri diferite, ilustraţii grafice cu teme şi moduri de preda-
re diferite, imagini din cele mai variate. Materialul Arhi-
vei, spre deosebire de cuvântul autorului, poate părea la 
prima vedere excesiv. Dar să nu uităm că această parte a 
manualului nu este destinată însuşirii efective, ci doar ne 
ajută, prin interpretarea sa, să ne creăm o imagine mai 
nuanţată despre tema tratată şi să formulăm idei perso-
nale despre cele învăţate. 

Interpretarea izvoarelor este facilitată cu ajutorul în-
trebărilor, exerciţiilor care, asemenea izvoarelor, sunt pur 
opţionale. Cel mai bine ar fi ca noi înşine să formulăm 
acele întrebări, fiindcă atunci ar însemna că tema respec-
tivă ne interesează şi că o abordăm pe cât se poate de 
constructiv.  

Orientarea în Arhivă dar şi învăţarea sunt facilitate prin 
faptul că, izvoarele au fost grupate în funcţie de subcapi-
tolele textului autorului, fiind numerotate de la lecţie la 
lecţie. Culorile numerelor cardinale marchează conţinu-
tul izvoarelor, iar acele mici imagini (pictogramele) mar-
chează domeniile de interes prevăzute în cerinţele pen-
tru examenul de bacalaureat. (Referitor la acestea găsiţi 
o legendă la finalul prefaţei. La sfârşitul exerciţiilor litere-
le din parantezele drepte indică modul propus pentru in-
terpretare. Aceste însemne sunt doar auxiliare, respecta-
rea lor nu este obligatorie. În interpretarea izvoarelor, cea 
mai importantă regulă este să abordăm tema respectivă 

în mod creativ şi cu cât mai mare interes. În acest fel, re-
zultatul nu va întârzia să apară. 

Cea de-a treia unitate a lecţiilor constă în Punctele de 
vedere. Aici, prin intermediul surselor, putem cunoaşte 
lucruri, chestiuni interesante care prin conţinutul lor pot 
parţial depăşi cerinţele programei şcolare. În Punctele de 
vedere se poate cel mai bine stimula capacitatea de for-
mulare a unor păreri individuale şi mai nuanţate. Parcur-
gând lecţie cu lecţie putem cunoaște chestiuni contro-
versate (de ex. dacă Ungaria a fost colonia Habsburgilor 
în secolul al XVIII-lea; cum putem aprecia planul lui Kos-
suth despre alianţa popoarelor dunărene), personalităţi 
(de ex. Napoleon, Martinovics Ignác, palatinul István) sau 
fenomene (de ex. Lupta pentru emanciparea femeilor,-
gentri în Ungaria).

În partea cu Punctele de vedere, putem constata cu 
adevărat cât de diversă poate fi abordarea unei chestiuni 
istorice. 

Cui nu-i place să poarte discuţii controversate, să cu-
noască puncte de vedere ce se bat cap în cap şi să îşi for-
muleze o părere despre ele? În cadrul discuţiilor contro-
versate învăţăm să respectăm părerea celuilalt care nu 
trebuie să fie neapărat una proastă doar pentru că a fost 
concepută după alte criterii, judecăţi, valori decât a noas-
tră. Iar dacă într-o asemenea dispută suntem toleranţi şi 
înţelegători cu partenerul nostru de discuţii,  poate ne va 
permite să îl cunoaştem şi mai bine. 

Vă doresc din toată inima spor la învăţătură şi cât mai 
multă bucurie în descoperirea istoriei.

Száray Miklós

istoria politică, evenimenţială, a statului, 
a dreptului şi a instituţiilor;

istoria societăţii, a modului de viaţă,                                  
a mentalităţii şi culturii;

istoria economiei şi a tehnicii, cultura mediului;               

istoria ideilor şi a religiilor                        

1

1

1

1

Caracteristicile de conţinut 
ale izvoarelor

evaluarea şi utilizarea izvoarelor;

utilizarea limbajului de specialitate;

orientare în timp şi spaţiu;

dezvăluirea factorilor care influenţează eve-
nimentele

[ T ] = rezolvarea temelor în particular, în perechi sau în 
grup;

[ C ] = culegere de texte individual sau în grup 

[ O ] = prezentare orală (o mică expunere, dezbatere, 
discuţie)

[ S ] = temă în scris (eseu, proiect, temă de casă) 

Competenţe care 
urmează a fi dezvoltate 

Modalitatea propusă pentru dezbaterea temelor

Notaţiile aplicate în manual 



DESĂVÂRŞIREA ILUMINISMULUI În Anglia secolului al 
XVII-lea şi- a făcut apariţia un nou curent de idei, Ilumi-
nismul. Acesta definitivându-se în Franţa, în secolul al 
XVIII-lea, s-a  răspândit apoi în întreaga Europă.  Repre-
zentanţii noii idei în baza sistemului newtonian (descrie-
rea matematică a fenomenelor naturale- vezi Istorie 10, 
pag. 99) au considerat lumea uşor de cunoscut, iar mer-
sul ei calculabil. Imaginea anterioară religioasă despre 
lume, a cărei esenţă este neschimbarea, ierarhia bazată 
pe rânduiala dumnezeiască, a fost considerată învechită. 
S-a dorit cercetarea fiecărui segment al vieţii din un-
ghiul legilor naturale şi al gândirii raţionale. (Această 
viziune se numeşte raţionalism). S-a considerat că lu-
mea poate fi schimbată şi s-a dorit aproape din con-
vingere religioasă schimbarea ei. Minţile iluminate ale 
epocii au considerat că prin educaţie şi iluminism atât 
fiecare om în parte cât şi societatea în ansamblul ei vor 
putea fi ridicate, transformate. Dacă oamenii cunosc lu-
crurile logice, calea cea bună, atunci vor acţiona ca atare. 

În locul noţiunilor de bază ale lumii bazate pe tradiţi-
onalism, gândirea oamenilor a fost cuprinsă de princi-
pii de bază noi, de asemenea  considerate indubitabile. 
Unul dintre acestea este că totul se schimbă, evoluea-
ză. Reflectând asupra societăţii, gânditorii de atunci au 
emis teorii durabile valabile şi astăzi: toleranţa, pe care 
au propovăduit-o respingând fanatismul religios; teore-
tizând libertatea au respins tirania. În acelaşi timp nici 
gânditorii Iluminismului nu au fost lipsiţi de intoleranţă 
faţă de vechile valori şi de subiectivismul faţă de cele noi. 

În secolul al XVIII-lea curentele de gândire care au 
pus stăpânire pe Europa cultă, fără deosebire de origi-
nea socială a oamenilor, au devenit o adevărată modă, 
un spirit al epocii. Adepţii acestora au devenit membrii 
saloanelor şi societăţilor aristocratice, iar apoi ale celor 
burgheze. Spiritul Iluminismului şi nevoia de un public 
cult a trezit la viaţă prima dată în Anglia publicaţiile 
cuprinzând întregul arsenal de cunoştinţe al epocii, 
adică enciclopediile. Acestea conţin cunoştinţele în 
articole în ordine alfabetică. Lucrarea voluminoasă ce 
păstrează până în zilele noastre viziunea iluminismului 
francez, Enciclopedia – redactată de Diderot şi d’Alam-
bert – a văzut lumina tiparului la mijlocul secolului al 
XVIII-lea. 

TEORIA DESPRE STAT A ILUMINISMULUI FRANCEZ   
Majoritatea gânditorilor francezi au pornit de la ideea 
că libertatea este dreptul omului primit de la natură. 

Au vrut o societate şi un stat care să asigure acest lucru. 
Ei au pornit de la teoria engleză despre stat – pe care 
au luat-o drept model – privitoare la sistemul monarhiei 
constituţionale. Urmând contractul social al lui Lock  (Is-
torie 10, pag.99) Montesquieu [monteschio, 1689-1755] 
a fost adeptul formulei prin care puterea să fie contro-
lată prin reprezentanţi aleşi de către popor. Însă a ac-
ceptat ideea ca reprezentanţii să fie aleşi numai de către 
aceia care dispun de o anumită avere (sistemul cenzitar). 
Condiţia de bază pentru evitarea tiraniei şi a despo-
tismului a considerat a fi împărţirea puterilor în stat 
(Despre spiritul legilor, 1748). Conform concepţiei sale, 
separarea celor trei puteri în stat (cea legislativă, execu-
tivă şi judecătorească) face posibilă ca cele trei puteri să 
se controleze reciproc şi să împiedice abuzul de putere 
al vreuneia. 

Montesquieu, exagerând idealismul natural al Ilumi-
nismului a afirmat că funcţionabilitatea societăţii de-
pinde în esenţă de mediul geografic (determinismul 
geografic). Conform gândirii sale, clima influenţează 
temperamentul omului, iar mărimea unui stat determi-
nă şi forma sa de guvernare.

Rousseau (rusò, 1712-1778) a respins sistemul ba-
zat pe reprezentanţă deoarece acesta nu face posibilă 
afirmarea puterii poporului (a suveranităţii poporului). 
Conform concepţiei sale, poporul trebuie să participe 
direct la luarea deciziilor. Acest lucru l-a considerat re-
alizabil dacă sistemul de putere are la bază comunităţile 
mai mici ale societăţii. În sistemul său de idei el nu a se-
parat diferitele puteri în stat pentru că – dat fiind fap-
tul că poporul ia toate deciziile – puterea nu are nevoie 
de un control. Ba mai mult, dorinţa majorităţii – consi-
derată a fi identică cu binele public – trebuie să se ridice 
deasupra dorinţei individuale. 

Rousseau a considerat proprietatea privată ca fiind 
sursa unei părţi importante a problemelor societăţii. 
Pentru el, vremurile preistorice, viaţa „omului sălbatic” 
au însemnat epoca fericită a omenirii, deoarece în vi-
ziunea sa, în epoca respectivă nu ar fi existat deosebiri 
privind averea oamenilor şi deci nici deosebiri sociale. 
Ideile lui Rousseau – democraţia directă, limitarea pro-
prietăţii - au servit extinderii libertăţii.  Dar mai târziu, în 
timpul Revoluţiei Franceze, primele încercări de punere 
în aplicare a ideilor sale au dus  la dictatură. 

ILUMINISMUL ŞI RELIGIA Reprezentanţii Iluminismului 
au pornit o luptă împotriva vechilor valori şi a tradiţiilor. 
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În acest fel, desigur, au trebuit să îşi defi nească şi atitu-
dinea lor faţă de religie şi de biserică care întruchipa re-
ligia. Doar câţiva gânditori au negat existenţa lui Dum-
nezeu. Conform celor mai mulţi dintre ei, Dumnezeu
“primul făptuitor” a creat lumea fără a se amesteca 
însă în funcţionarea ei (deismul). Biserica însă mulţi 
au considerat-o şi au atacat-o ca pe un instrument de 
păcălire a poporului. Este tipic faptul că Voltaire [volter] 
care a atacat virulent şi a satirizat biserica a considerat 
religia drept o necesitate pentru mase în vederea men-
ţinerii ordinii sociale şi a moravurilor acestora.    

   
TEORIILE ŞI PRACTICILE ECONOMICE ALE EPOCII  Sis-
temul mercantilismului (Istorie II, pag. 181) răspândit în 
acea epocă a fost înlocuit de teorii fi ziocrate. Cei care 
elaboraseră aceste teorii (Quesnay și Turgot) au aplicat 
ideile Iluminismului şi în economie. Conform concepţiei 
lor, economia funcţionează efi cient doar atunci când
este liberă şi nimeni nu o împiedică în dezvoltarea ei. 
Rolul statului este doar acela de a asigura libertatea pro-
prietăţii şi a întreprinderii, iar cel mai bun principiu de 
organizare a vieţii economice este libera concurenţă 
dintre producători.  Pornind de la condiţiile din Franţa 
epocii lor, au considerat că doar agricultura e în stare să 
producă valori noi (de aici li se trage şi denumirea). Ast-
fel, ei au poziţionat agricultura în centrul vieţii economi-
ce. Adam Smith (1723-1790) care trăia în Anglia, şi-a dat 
seama însă şi de însemnătatea industriei şi a comerţului  
(1776). În condiţiile liberei concurenţe, el a considerat 
munca efectuată din interese individuale drept motor al 
dezvoltării economice. 

În Războiul Spaniol de Succesiune (1700-1714) Fran-
ţa, care a avut de suferit o grea înfrângere, a ajuns într-o 
adevărată criză fi nanciară. Această criză a fost adân-
cită de războaiele din secolul al XVIII-lea şi cheltuielile 
excesive ale statului. De aceea, politicienii însărcinaţi cu 

administrarea economică a ţării au experimentat cu 
diverse reforme. Au încercat să redreseze economia 
pentru a asigura sursele fi nanciare ale monarhiei abso-
lutiste. Ludovic al XVI-lea l-a numit pe Turgot în fruntea 
fi nanţelor ţării pentru rezolvarea acestei situaţii. Turgot 
[türgo] - în conformitate cu principiile sale fi ziocratice 
– a lăsat mai mare libertate comerţului intern, a redus 
îndatoririle ţăranilor către stat şi a redus unele taxe, dar 
a impus unele vămi, chiar şi nobilimii. Însă reformele au 
îmbunătăţit doar temporar situaţia. Turgot a fost însă 
demis la presiunea burgheziei înstărite şi a nobilimii.

ABSOLUTISMUL LUMINAT  În secolul al XVIII-lea dom-
nitorii absolutişti din teritoriile rămase mai în urmă (nu-
mite de istorici periferii) faţă de regiunile dezvoltate ale 
Europei Occidentale (centru) au fost de asemenea nevo-
iţi să adopte schimbări. În vederea menţinerii sau obţi-
nerii statutului de mare putere a ţării lor au recurs la in-
troducerea unor reforme economice şi lente reforme 
sociale. Au desfi inţat vămile interne, au încurajat dez-
voltarea industriei, au promovat educaţia, i-au ocrotit pe 
iobagi faţă de pretenţiile exagerate ale nobilimii. Refor-
mele trebuiau să producă o modernizare economică şi 
socială în aşa fel încât relaţiile politice de bază să rămână 
neschimbate. Domnitorii sau guvernele lor s-au străduit 
să aplice reformele împotriva voinţei stărilor privilegiate 
sau uneori chiar a majorităţii societăţii. Ideile Iluminis-
mului au avut o puternică infl uenţă asupra domni-
torilor reformişti (de exemplu, domnitorul este primul 
servitor al poporului, marginalizarea bisericii) dar carac-
teristice au rămas metodele absolutismului (transfor-
mări făcute de sus în baza ordonanţelor). De aceea, isto-
riografi a numeşte aceste regimuri absolutism luminat. 
Absolutismul luminat a apărut în Portugalia, în unele 
principate din Italia, Danemarca, ba chiar şi în Rusia însă 
cele două state tipice au fost Austria şi Prusia.  

Arhivă

DESĂVÂRŞIREA 
ILUMINISMULUI  

Răspândirea Iluminismului   

Să stabilim, ce factori au fa-
vorizat sau au împiedicat răs-

pândirea Iluminismului! Să citim 
de pe hartă care oraşe au jucat un 
rol central în răspândirea Iluminis-
mului! Care ar putea fi explicaţia 
acestui fapt? Să căutăm trăsături 
comune între ţările cu absolutism 
luminat!   [ T ] 1



8 / Epoca Iluminismului şi a revoluţiilor (1714-1849)

TEORIA DESPRE STAT 
A ILUMINISMULUI FRANCEZ   

„În Asia au existat dintotdeauna mari imperii; în Euro-
pa, acestea nu s-au păstrat pentru prea mult timp. Ca-
uza acestui fapt a fost că Asia cunoscută de noi a fost 

alcătuită din câmpii imense străbătute la mari distanţe de munţi şi mări şi fiindcă e si-
tuată mai la sud, râurile cu debit mai redus de apă formează bariere mai neînsemnate. 

     Un mare imperiu necesită prestigiul despotic al domnitorului său căci numai iuţimea 
hotărârilor sale luate poate compensa marea distanţă dintre localităţile sale. (...) 

      În Europa, distribuţia naturală a întinderilor de pământ a dus la crearea mai multor 
state de mărime medie, iar în acestea domnia legii nu este incompatibilă cu men-
ţinerea ordinii în stat. Dimpotrivă, domnia legii are un efect atât de benefic încât 
fără acestea statul ar decădea şi ar deveni prada altor state.”   (Montesquieu: Despre 
unitatea Europei, 1748)

Stabiliţi, care este după Montesquieu rolul mediului geografic asupra proceselor is-
torice! Ce legătură vede el între mărimea statelor şi regimurile lor politice? Definiţi cu 

ajutorul sursei noţiunea determinismului geografic! Formulaţi argumentele care confirmă 
constatarea autorului precum şi contraargumentele acesteia.  [ T ]

Volumele Enciclopediei franceze (1751 – 
1780) şi ilustraţia prezentată la cuvântul 
agricultură

Cum denumim azi publi-
caţiile asemănătoare en-

ciclopediilor? De ce a fost ne-
cesar şi posibil publicarea unei 
asemenea lucrări de sinteză? 
Ce rol a jucat Enciclopedia în 
răspândirea ideilor Iluministe?  
[ T ]

Până în a doua jumătate a secolului XVIII în 
saloanele aristocraţiei şi a marii burghezii, pe 
lângă distracţii, au căpătat loc şi ideile şi ope-
rele Iluminismului

Să stabilim originea socială a 
celor din imagine! În ce mă-

sură şi prin ce au contribuit saloa-
nele la răspândirea ideilor ilumi-
niste?  [ T ]

„În fiecare stat sunt trei feluri de putere: puterea legislativă, puterea executivă re-
feritoare la treburile subordonate dreptului internaţional şi în final, acea putere exe-
cutivă care ţine de treburile subordonate  dreptului civil. (…) 

Dacă  puterea legislativă se contopeşte cu puterea executivă din acelaşi organ de 
putere, nu există libertate, fiindcă ne putem aştepta la faptul că un asemenea domni-
tor sau organ va adopta legi tiranice pe care le va aplica în mod tiranic. 

Nici atunci nu există libertate  dacă puterea judecătorească nu e separată de cea 
legislativă respectiv executivă. Dacă puterea executivă s-ar lega de puterea legislati-
vă, atunci autoritatea ce dispune de viaţa şi averea cetăţenilor ar fi arbitrară pentru că 
judecătorul ar fi şi legiuitor în acelaşi timp. Dacă  puterea judecătorească ar fi legată 
de cea executivă, atunci judecătorul ar avea putere opresivă. 

Dar totul ar fi pierdut dacă unul şi acelaşi om sau organ al conducătorilor, nobili-
lor sau al poporului ar exercita aceste trei puteri, adică puterea legislativă, puterea 
aplicării de decizii privind viaţa publică şi puterea judecării disputelor de drept şi a 
delictelor individuale. (…)

Iar având în vedere faptul că într-un stat liber fiecare om cu spiritul liber trebuie ca 
el însuşi să se conducă, puterea legislativă trebuie prin urmare să-i revină întregii po-
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pulaţii. Dar deoarece acest lucru este imposibil de aplicat, în state mari dar şi în statele 
mici cauzează multe dezavantaje, de aceea poporul, prin reprezentanţii săi trebuie să 
înfăptuiască toate acele lucruri pe care el în sine nu le poate realiza. (…)

Într-un stat se găsesc mereu dintr-aceia care prin naştere, avere sau rangul pe care 
îl deţin ies în evidenţă faţă de ceilalţi. Dar dacă aceştia se amestecă printre popor şi 
ar avea doar atâta de spus ca şi oricare altul, libertatea comună ar însemna pentru ei 
robie şi nu ar mai fi interesaţi să apere libertatea dat fiind că cele mai multe decizii 
ar fi îndreptate împotriva lor. Deci, în puterea legislativă ponderea lor trebuie să fie 
corespunzătoare proporţiei acelor avantaje de care ei dispun în stat; acest lucru se va 
înfăptui atunci când vor avea un organ care va avea dreptul de a stopa unele iniţiative 
ale poporului după cum şi poporul va avea dreptul să stopeze iniţiativele lor.”  (Mon-
tesquieu: Despre spiritul legilor, 1748) 

Enumeraţi care sunt puterile în stat prezentate de Montesquieu! Să stabilim conţinu-
tul acestora (rolurile, sarcinile lor)! Ce relaţie propune autorul între puterile în stat? 

Care este scopul său în acest sistem de relaţii? Cum îşi imaginează Montesquieu realizarea 
contractului social?  [ T ]

Sistemul de gândire al lui  Montesquieu

Enumeraţi, principalele ra-
muri ale puterii în care Mon-

tesquieu a împărţit funcţionarea 
statului! Să stabilim în baza dese-
nului grafic cum se raportează între 
ele ramurile de putere! Ce legătură 
au ele cu poporul? Sub ce formă pot 
controla oamenii puterea în stat? 
[ T ]

Sistemul de gândire al lui  Rousseau

Prezentaţi cum îşi imaginea-
ză Rousseau relaţia dintre 

ramurile puterii în stat? Să facem 
o comparaţie între sistemul de re-
prezentanţă al lui Montesquieu şi 
al lui Rousseau! Ce probleme re-
zolvă şi ce pericole ascunde ideea 
lui Rousseau?  [ O ]

„Dacă, aşadar, omitem din contractul social tot  ce nu ţine de esenţă, considerăm 
că acest contract conţine următoarele. Fiecare persoană împreună cu capacităţile 
sale, se unifică sub îndrumarea voinţei generale supreme şi-i acceptăm pe toţi într-un 
organism ca părţi inseparabile ale unui întreg. Reprezentanţii poporului nu repre-
zintă şi nici nu pot reprezenta poporul, ei sunt doar mandataţi de popor: ei nu pot 
decide niciodată definitiv. Fiecare lege este invalidă, dacă poporul nu o aprobă per-
sonal, o asemenea lege nu e lege. (…)

Cetăţeanul îşi dă acordul pentru fiecare lege, chiar şi pentru aceea care îl supun 
unor pedepse, dacă ar îndrăzni să încalce vreuna dintre ele. Voinţa permanentă a to-
talităţii membrilor statului  este voinţa generală, acest lucru îi face să se simtă cetăţeni 
şi oameni liberi. Când este înaintată vreo lege în adunarea legiuitoare a poporului , 
nu se pune de fapt întrebarea, dacă sunt de acord cu propunerea respectivă sau ba, 
ci dacă propunerea corespunde sau nu voinţei generale, adică voinţei poporului. (…) 

Cel ce nu este dispus să urmeze voinţa generală, acela va fi constrâns de întreg or-
ganismul să se supună; altfel spus, el trebuie constrâns, ca să devină liber.“  (Rousseau: 
Despre contractul social, 1762) 

Arătaţi despre ce instituţie  a democraţiei moderne este vorba în sursă! Cum îşi ima-
ginează Rousseau funcţionarea societăţii şi a statului ? Explicaţi procesul de libertate 

impusă, în sistemul autorului! Comparaţi punctul de vedere al lui Locke şi Montesquieu 
cu cel al lui Rousseau, în ceea ce priveşte sistemul de reprezentare, funcţionarea statului 
şi libertatea individului! [ T ]

„Primului om, care îngrădind o bucăţică de pământ, îi veni în minte să grăiască 
astfel: acesta este al meu, iar cel care a găsit suficienţi oameni, care să şi creadă treaba 
asta, a devenit întemeietorul societăţii burgheze. De câte păcate, războaie şi crime, de 
câtă mizerie ar fi scăpat omenirea, cel care atunci ar fi smuls parii, ar fi astupat şanţu-
rile şi le-ar fi grăit semenilor săi: »Feriţi-vă să ascultaţi de acest impostor! Veţi pieri, 
dacă uitaţi că roadele pământului sunt ale tuturora, iar pământul nu este al nimănui! «“ 
(Rousseau:  Discurs asupra originii şi fundamentelor inegalităţii dintre oameni , 1762) 

Ce imagine descrie sursa despre începuturile istoriei  omenirii?  Cum interpretează el 
procesul de apariţie al proprietăţii private? Cum apreciază el rolul proprietăţii private? 

Să discutăm, la ce vrea el să renunţe, ce avantaje ar avea acest lucru, totodată ce consecinţe 
ar avea acest fapt? [ T ]

ILUMINISMUL ŞI RELIGIA  
“ Candide era atât de curios încât şi-a dorit să vadă chiar şi 
preoţi; întrebase, unde sunt. Bunul bătrân zâmbi: 
-Prieteni – răspunse el – noi toţi suntem preoţi, regele şi fie-

care cap de familie cântă ode de recunoştinţă în fiecare dimineaţă, festiv; şi îl însoţesc 
cel puţin cinci sau şase mii de muzicanţi.
- Ce spui? Păi aici nu sunt călugări care să te înveţe, puşi pe dispute, dirijare şi intrigi, 
care îi şi ard pe cei de altă credinţă decât a lor? 
- Dar atunci ar trebui să fie nebuni – răspunsese bătrânul – aici suntem toţi de o cre-
dinţă şi nu înţelegem ce vreţi să spuneţi cu călugării! 
Candide ameţise cu totul de această discuţie înţeleaptă, (…) (Voltaire, Candide, 1759)

Să arătăm ce gândea Vol-
taire despre religie şi des-

pre biserică în acest pasaj! Ce 
factori scoate el în evidenţă în 
critica sa? Să răsfoim din nou 
Candide şi să căutăm pasaje ce 
se referă la religie şi la biserică! 
Să analizăm materialul extras şi 
să-l comparăm cu pasajul din 
manual (conţinut, metodologie)! 
[ O ]
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„“(…) am mers (…) la domnia sa Voltaire. Am mers mai întâi la casa unde se ţineau 
petreceri, unde locuieşte de obicei la doar un sfert de ceas de Geneva (…), dar nu-l 
găsisem acasă căci plecase de vreo o oră-două într-un alt loc unde de-asemenea şi-a 
cumpărat o casă şi unde tocmai construia ceva. (…) acolo, puţin mai departe de casă 
am discutat o bucată de vreme. De acolo, am intrat în casă, mi-a arătat camerele ei şi 
un mic teatru pe care chiar atunci îl amenajase ca să joace comedii cu bunii săi pri-
eteni; (…) El însuşi este un om foarte uscat încât mai că nu se confundă cu moartea 
deşi ochii îi sunt destul de vioi. E deja bătrân dar destul de glumeţ şi jovial. Despre 
religie nu vorbeşte prea multe. Când e bolnav atunci, se zice că devine foarte timid şi 
slab de inimă.“ (Din jurnalul de călătorie al contelui Teleki József, 1759)      

Ce imagine crează Teleki despre Voltaire? Ce a putut însemna Voltaire pentru el? Să 
comparăm aceste aspecte cu lumea saloanelor! Cum apreciază autorul atitudinea lui 

Voltaire faţă de religie?  [ O ]

„Doresc ca avocatul meu, croitorul meu, servitorii mei şi chiar şi soţia mea să crea-
dă în Dumnezeu; cred că în acest caz mă vor fura mai puţin şi mă vor înşela mai rar.” 
(Voltaire) 

Ce gândeşte autorul despre religiozitate? Să comparăm cele două texte ale lui Vol-
taire!  [ O ]

“E o noapte întunecoasă; încurcând cărările rătăcesc în fundul unei păduri imen-
se.  Doar lumina felinarului meu pâlpâind îmi arată drumul. Un necunoscut îmi sare-n 
cale şi-mi grăieşte: »Stinge lampa, prietene, fiindcă atunci vei găsi mai uşor drumul« 
Acest necunoscut este un teolog.” (Povestea cu tâlc a lui Diderot)

      „Eu zic că: Dumnezeu nu există; facerea lumii este o pură imaginaţie; cu nimic 
nu este mai improbabil ca lumea să fie eternă după cum un spirit ar putea exista pen-
tru veşnicie; într-adevăr, nu pot concepe cum a creat mişcarea universul pe care o în-
treţine acum atât de frumos, dar ar fi ridicol să presupunem pentru rezolvarea acestei 
dificultăţi existenţa unei fiinţe cu totul de neconceput, în lumea materială domneşte 
o ordine minunată ceea ce indică existenţa unui fel de raţiune însă debandada din 
lumea moravurilor contrazice în mod flagrant ideea providenţei. Dacă toate ce există 
sunt creaţia lui Dumnezeu atunci totul ar trebui să fie pe cât de perfect posibil fiindcă 
dacă nu sunt toate pe cât de perfect posibil atunci Dumnezeu fie nu e atotputernic, 
fie e răuvoitor. Este, aşadar, cu totul în regulă că nu pot fi cu totul convins de existenţa 
sa, iar dacă aşa stau lucrurile, pentru ce să mai am nevoie de îndrumare străină. Să 
accept cu maximă certitudine ceea ce este cu totul incert, să acceptăm că orice grijă 
are şi un avantaj (…)?”  (Diderot: Cugetări filozofice, 1746)    

Să arătăm, cum vede Diderot rolul bisericii în povestea sa cu tâlc? Să facem o schiţă 
logică a gândirii sale! Să comparăm punctele de vedere ale lui Voltaire şi Diderot în 

privinţa bisericii şi a religiei!  [ S ]

Voltaire (1694-1778). Purtând o discuţie 
controversată cu Rousseau odată a scris 
următoarele: “Nu sunt de acord cu părerile 
Dumneavoastră, dar mi-aş da şi viaţa ca să le 
puteţi exprima liber.” 

TEORIILE ECONOMICE ALE 
EPOCII 

„Venitul este produsul pământului şi al omului. Fără munca 
omului, pământul nu are nici o valoare. Bunurile principale 
ale unui stat mare sunt constituite din oameni, pământuri 

şi animale. În afară de produsele agriculturii o naţiune nu poate avea alte surse de ve-
nit precum industria şi comercializarea mărfurilor; însă ambele se pot menţine doar 
datorită bunurilor ce intră în ţară de peste hotare; de altfel astfel de resurse sunt foar-
te limitate şi nesigure şi pot fi îndestulătoare numai pentru state mici.” (Quesnay, la 
cuvântul Cereale din Enciclopedie) 

Să trecem în revistă care sunt cele mai importante ramuri ale economiei conform 
autorului! Pe care o consideră drept cea mai importantă? Cum îşi argumentează afir-

maţia?  [ S ]

„Libertatea generală de a vinde şi a cumpăra este singurul mijloc ca, pe de o parte, 
pentru cel care vinde să se formeze un preţ care să stimuleze producţia, iar pe cea-
laltă parte să asigure pentru consumator cel mai bun produs la cel mai scăzut preţ.”  
(Turgot)

Ce reglementări de piaţă consideră necesare autorul? Să le comparăm pe acestea 
cu concepţia mercantilismului! Ce considerente, schimbări sociale şi economice se 

ascund în spatele interpretărilor diferite? [ O ]

Quesnay (1694-1774) medic şi econom franc-
ez, autorul articolelor din Enciclopedie, unul 
dintre fondatorii teoriilor fiziocratice
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ABSOLUTISMUL LUMINAT  
„Deci, principala îndatorire a principelui este 
dreptatea. Ţine în mâinile sale bunăstarea po-
porului său şi pune aceasta mai presus de orice 

interes individual. Ce va fi după toate acestea din imaginea zugrăvită  de 
Machiavelli a egoismului, a grandomaniei, a  ambiţiei, a tiraniei? Iese la ivea-
lă faptul că principele nu este deloc stăpânul şi poruncitorul fără limite a 
propriului popor ci doar servitorul său cel mai de seamă şi unealta norocului 
său precum este poporul sursa gloriei sale. (…)

    A face gălăgie şi a deveni glorios, aceste două lucruri nu se potrivesc deloc. 
Pleava nu ştie să aprecieze corect gloria şi se lasă sedusă de aparenţa falsă a 
ceea ce e mare şi frumos. Se poate întâmpla şi faptul să încurce fapta bună 
cu cea senzaţională, bogăţia cu meritul, ostentaţia cu eternul. Îi judecă în 
mod cu totul diferit pe oamenii luminaţi şi pe gânditori. (…)

     Eu însă spun că principele poate să îşi mărească grandoarea şi prestigiul 
său. În primul rând prin cuceriri dacă principele războinic îşi extinde gra-
niţele ţării sale prin forţa armelor sale, iar în al doilea rând prin sârguinţă 
şi cunoaştere dacă face ca în ţara sa să înflorească artele şi ştiinţele şi prin 
aceasta îşi face statul mai educat şi mai grandios.”  (Frederic (cel Mare)  al II-lea 
Antimachiavelli, 1739)

Enumeraţi toate acele trăsături ale unui domnitor, considerate ideale 
de Frederic! Să stabilim, care dintre acestea sunt trăsături ale absolu-

tismului şi care ale Iluminismului? Ce a facilitat împletirea celor două viziuni 
aparent contradictorii? Să ne reamintim de idealul principelui lui Machiavelli 
şi să-l comparăm cu imaginea creată de Frederic! [ S ]

„Iată că au trecut deja trei ani de când a trebuit să preiau conducerea 
statului. În tot acest timp am făcut cunoscute suficient de mult  în toate 
domeniile administraţiei de stat principiile, planurile şi intenţiile mele. Cu 
nici o ocazie nu m-am mulţumit doar cu faptul de a da vreo poruncă, ci 
mi-am elaborat şi conceput fiecare afacere în parte; (…) m-am străduit ca 
în fiecare funcţionar al statului să induc acea dragoste pe care eu însumi o 
simt pentru binele public. Am arătat că omul în fapta care săvârşeşte din 
propria concepţie nu trebuie să fie mânat de altă dorinţă decât cea a fo-
losului şi binelui majorităţii. (…) Mulţi domnitori consideră averea statului 
şi pe supuşii lor ca pe o proprietate privată în strictul sens al cuvântului şi 
cred că Providenţa a creat milioanele de oameni tocmai pentru el şi nu-I 
trece nici în vis prin minte că Providenţa l-a așezat pe el în acel loc ca el să 
slujească milioanele de oameni. (…) Cel care este preocupat de foloasele 
sau respectul ce decurg din slujba sa (…) să-şi părăsească încă la timp pos-
tul de ocuparea căruia nu este demn dar nici potrivit şi care necesită un 
spirit dedicat cu înflăcărare bunăstării statului precum şi renunţarea totală 
la interesele personale şi la comoditate.”  (Pasaj din scrisoarea “pastorală” a 
lui Iosif al II-lea către funcţionarii de stat, 1784)      

Să adunăm din sursă acele calităţi pe care domnitorul le consideră 
importante din punctul de vedere al ocupării unui post de funcţionar 

de stat! Iosif al II-lea îi condamnă pe acei domnitori care consideră averea 
statului şi pe supuşii săi drept proprietate personală. Să separăm în sursă 
trăsăturile specifice unui domnitor iluminist şi unuia absolutist! [ S ]

Frederic al II-lea şi masa sa la care a ocupat loc şi Voltaire. Voltaire 
a fost începând cu 1750 trei ani de-a rândul musafirul regelui la 
curtea acestuia. 

Să dezbatem ce a putut inspira această re-
laţie dintre Voltaire și Frederic al II-lea.  [ T ]

Absolutismul luminat

Să stabilim, ce a determinat apariţia abso-
lutismului luminat! Care sunt caracteristi-

cile de bază ale absolutismului luminat? Cum a 
evoluat situaţia absolutismului luminat?  [ O ]

Iosif al II-lea, împărat romano-german şi rege al Ungariei ară. 
Domnitorul a testat diferitele tipuri de pluguri

În ce măsură se potriveşte scena cu ima-
ginea creată despre domnitorul absolutist 

luminat?  [ O ]
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Prima grupare francmasonică, lojă, cum o numeau ei, a luat fiinţă în Anglia la începutul secolului al XVIII-lea 
(1717), iar până la sfârşitul secolului aceştia au împânzit întreaga Europă cu organizaţiile lor. Dintre nenumăratele ca-
uze ale succesului lor putem aminti două: misterul oferit de societatea secretă şi farmecul ideilor iluministe. Membrii 
acestei societăţi au fost numiţi masoni după denumirea breslelor de pietrari ai catedralelor în Evul Mediu (şi simbo-
lurile lor precum lingura, ciocanul, etc. provin de aici). Însă şi-au spus unii altora fraţi abia sub influenţa devizei ce 
ţinea de gândirea de bază a Iluminismului (egalitate, fraternitate, libertate). Astfel, scopul lor a fost ridicarea morală 
şi spirituală a întregii omeniri precum şi sprijinirea celor nevoiaşi. 

      Francmasoneria a atras de partea sa şi cercurile conducătoare ale Europei culte de la aristocraţie la burghezie, 
deşi cu toate acestea, membrii ei puteau fi numai bărbaţi. Răspândirea lojelor a contribuit şi la acceptarea ideilor 
iluministe. Datorită multor membri cu influenţă, impactul lor a fost important. Datorită influenţei lor reale şi a mis-
ticismului din jurul lor nu e de mirare că sunt apreciate în mod diferit: de la părerile cu totul negative (distrugătorii 
lumii) până la cele cu totul pozitive (binefăcătorii lumii). lumii) până la cele cu totul pozitive (binefăcătorii lumii). 

Prima grupare francmasonică, lojă, cum o numeau ei, a luat fiinţă în Anglia la începutul secolului al XVIII-lea 

Şorţ francmasonic  

Să trecem în revistă simbolurile reprezenta-
te pe şorţ! Ce rol au acordat simbolurilor din 

imagine? [ O ]

„(…) Francmasonul este obligat prin vocaţia sa să se supună legilor morale. Cel 
care astfel face şi într-adevăr se pricepe la meseria sa, acela nu poate fi nici negaţi-
onist limitat al lui Dumnezeu şi nici un liber cugetător fără religie. Mai demult franc-
masonii au trebuit să creadă în acea religie care era a poporului în mijlocul căruia au 
trăit. Dar astăzi, considerăm că este suficient dacă ne asumăm doar acea religie cu 
care toţi oamenii sunt de acord. Consider că trebuie să respectăm convingerile perso-
nale ale membrilor noştri. Cu alte cuvinte: francmasonii să fie bărbaţi buni, devotaţi 
credinţei lor, cinstiţi şi onorabili care acceptă credinţa şi convingerile celuilalt. În acest 
fel devine loja locul unităţii şi totodată şi o unealtă a ei pentru a-i forja (uni) laolaltă 
într-o sinceră prietenie pe acei oameni care altfel ar rămâne străini unii altora. “  (Din 
constituţia francmasonică a lui James Anderson, 1723) 

„Ceea ce se întâmplă cu fiecare societate secretă este faptul că cei care nu aparţin 
acesteia, au impresia că ascunşi după perdea bănuiesc din ce în ce mai multe, decât 
se întâmplă în realitate şi presupun a fi sute, ba chiar mii de oameni acolo unde nici 
măcar zece nu sunt.“ (Francmasonul Hajnóczy József în ultimul deceniu al secolului al 
XVIII-lea)

„Cred că îi dai prea mare importanţă francmasoneriei din Franţa decât i s-ar cu-
veni, nici pe departe nu are aceasta aici aşa o influenţă precum s-ar putea să aibă în 
alte părţi ale Europei; căci toţi participă în ea şi astfel toate lucrurile ies la iveală care 
se întâmplă în cercul ei. În ce ar consta aşadar acel pericol? Ar crea griji serioase dacă 
ar fi o societate politică entuziastă, dar guvernul, chiar dimpotrivă, nu o împiedică 
să se extindă şi astfel nu e mai mult decât e în realitate: o societatea distractivă, de 
binefacere. Mănâncă, ţin discursuri, cântă, la care regele zice că cei care cântă şi beau 
nu sunt complotiști. Se implică în multe binefaceri, cresc copiii membrilor săraci sau 
decedaţi, dau fetele acestora în căsătorie. (…) Dealtfel, consider că se poate face bine 
şi fără ceremonii; dar în acestă privinţă fiecare să procedeze după bunul său plac, căci 
nu-i rău, dacă fac numai bine.”  (Din scrisoarea Mariei Antoinette, fiică a împărătesei 
Maria Tereza şi soţie a regelui Franţei Ludovic al XVI-lea către fratele său) 

Să discutăm, de ce a devenit caracteristic pentru organizaţiile francmasonice secretomania, misticul? Ce rol poate să aibă 
secretomania şi misticul în succesele şi aprecierile la adresa francmasoneriei? Ce evenimente politice au putut avea vreo 

influenţă asupra aprecierii francmasonilor?  [ O ]

Să definim prin câte o noţiune 
ideile şi valorile morale men-

ţionate în sursă! Să caracterizăm în 
baza sursei relaţia dintre religie şi 
francmasonerie! [ T ]

Despre ce specific al franc-
masonilor relatează sursa? 

Care este părerea lui Hajnóczy 
despre această societate? [ O ]

Să vedem, cine a fost fratele 
Mariei Antoinette! Să formu-

lăm, la ce chestiune dă răspuns 
regina în scrisoarea sa! Care a fost 
baza socială a francmasonilor, con-
form scrisorii? Cum a văzut regina 
rolul francmasonilor! Să tragem 
concluzia din conţinutul scrisorii, 
cum se raporta puterea faţă de 
francmasonerie! Să analizăm viziu-
nea reginei asupra francmasoneri-
ei, asupra acţiunilor de binefacere 
şi asupra libertăţii omului! [ C ]
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SISTEMUL POLITICII DE ECHILIBRU  Deja în secolul al 
XVI-lea (Liga de la Cognac) dar mai cu seamă la sfârşi-
tul secolului al XVII-lea (alianţa antifranceză) se obser-
vă coalizarea statelor împotriva dinastiilor care tind să 
îşi instituie hegemonia asupra Europei. Aceste alianţe 
şi-au „reconsiderat” relaţiile lor anterioare, ba chiar şi 
conflictele de natură religioasă (de exemplu, Războiul 
de Treizeci de Ani). Până în secolul al XVIII-lea politica 
de echilibru este conştientizată din ce în ce mai mult, 
caracterizând în primul rând eforturile diplomaţiei en-
gleze. Menţinerea politicii de echilibru, adică sprijinirea 
statelor care se aflau în conflict cu cel mai puternic stat 
a asigurat pentru englezi avantajul ca în timp ce state-
le “continentului” erau ocupate cu rivalităţile dintre ele, 
statul “insular” Anglia a putut trece pe locul întâi în 
privinţa politicii coloniale. 

Această politică poate fi urmărită şi în războaiele se-
colului al XVIII-lea. După ce în Războiul Spaniol de Suc-
cesiune de la începutul secolului Franţa şi-a irosit toate 
puterile, iar în acelaşi timp în războiul nordic Rusia s-a 
întărit, politica engleză s-a reorientat în altă direcţie. În 
războiul de succesiune austriac izbucnit între Prusia 
şi Austria (1740-1748) pentru stăpânirea Sileziei Anglia 
i-a sprijinit pe Habsburgi împotriva pruşilor susţinuţi de 
francezi. Dar în Războiul de Şapte Ani (1756-1763) au 
fost deja de partea pruşilor fiindcă Rusia ce prinsese pu-
teri, a susţinut Austria. 

IMPERIUL BRITANIC CONSTITUŢIONAL  În Anglia (din 
1707, de la unirea cu Scoţia, Marea Britanie) “revoluţia 
glorioasă” (Istorie 10, pag. 175) a făcut posibil crearea 
monarhiei constituţionale. Legile au fost adoptate de 
către parlamentul ales în baza votului cenzitar şi au in-
trat în vigoare după semnarea lor de către rege. Primul 
ministru (prim-ministrul) adică, șeful puterii executive
care aplică legile, numit de către rege şi care s-a ocupat 
de afacerile statului împreună cu miniştrii săi, răspundea
de activitatea sa în faţa parlamentului (guvern respon-
sabil). În decursul acestui secol s-a instituit şi practica de 
a alege prim-ministrul. Regele l-a numit pe reprezentan-
tul grupului politic cel mai puternic, adică al partidului 
majoritar. În Anglia, în baza antecedentelor din secolul 
al XVII-lea au luat naştere două formaţiuni politice: tory, 
reprezentând mai ales moşierii mijlocii şi whig, reprezen-
tând în mare parte financiarii, întreprinzătorii industriali. 

DEZVOLTAREA SPECIFICĂ A IMPERIULUI ROMANO-
GERMAN  După Pacea Westfalică care a încheiat Războ-
iul de Treizeci de Ani Imperiul Romano-German a deve-
nit un conglomerat de foarte multe state mici şi câteva 
state independente (suverane). (Cele mai mari au fost: 
Austria şi Bavaria catolice şi Prusia evanghelică.) Aceste 
state au emis monedă proprie şi au introdus un sistem 
vamal propriu, au desfăşurat o politică independentă 
şi au creat centre de putere asemănătoare celui de la 
Versailles întreţinând şi o armată regulară după mode-
lul francez. Pentru acoperirea costurilor sale au experi-
mentat cu reforme mercantiliste, iar apoi cu reforme 

iluministe. În statele mai mici aceste măsuri n-au făcut 
altceva decât să supună populaţia la plata unor impozite 
din ce în ce mai mari, împiedicând dezvoltarea economi-
ei germane. În ciuda acestui fapt, în anii de pace ai seco-
lului al XVIII-lea a pornit o lentă dezvoltare economică
în spaţiul german (răspândirea manufacturilor). 

Reformele au avut însă un succes izbitor în Prusia.
Domnitorii absolutiști ai Prusiei, bazându-se pe armată 
– şi în mare parte după ce şi-au mărit puterea militară 
– au pus în aplicare largi reforme de inspiraţie ilumi-
nistă. Cu metode milităreşti dar eficiente a dezvoltat în-
văţământul. Nobilimea a trebuit să plătească impozite, 
la începutul secolului al XIX-lea a fost desfiinţată iobăgia 
(în schimbul unei părţi a pământurilor sale), agricultura 
precum şi dezvoltarea industrială a primit un sprijin se-
rios. Reformele au atins apogeul în timpul regelui Fre-
deric al II-lea (cel Mare, 1740-1786) socotit domnitorul 
model pentru absolutismul luminat (de ex. interzicerea 
supliciului). Dezvoltarea ţării a făcut posiblă întreţinerea 
uneia dintre cele mai puternice armate, iar domnitorii 
Prusiei au alipit noi şi noi teritorii de Prusia. Cele mai 
multe achiziţii teritoriale se leagă de numele lui Frederic 
al II-lea (de ex. Silezia, în timpul Războiului de Şapte Ani, 
Posen/Poznan în timpul primei împărţiri a Poloniei). Su-
prafaţa ţării s-a dublat. Datorită războaielor încununate 
de succes şi dezvoltării economice Prusia s-a ridicat în 
rândul ţărilor considerate mari puteri.

Pe lângă Prusia cuprinsă de avântul afirmării, cel care 
a determinat raportul de forţe german a fost Imperiul 
Habsburgic care şi-a păstrat în continuare poziţia de 
mare putere. După ce habsburgii i-au alungat pe turci 
din Ungaria, centrul imperiului lor s-a mutat în Bazi-
nul Dunării. (Acest fapt nu a fost influenţat de achizi-
ţionarea unor teritorii în urma Războiului Spaniol de 
Succesiune în sudul şi vestul Europei.) Până la începutul 
secolului al XVIII—lea domnitorii habsburgi au consoli-
dat absolutismul în aşa-numitele provincii ereditare, iar 
în Ungaria au reuşit să îşi întărească autoritatea prin păs-
trarea sistemului stărilor. Cu toate acestea, în războiul 
declanşat pentru obţinerea Sileziei (Războiul Austriac 
de Succesiune  şi cel de Șapte Ani) au rămas în inferiori-
tate faţă de Prusia pornită pe drumul modernizării. În 
vederea întăririi imperiului Maria Tereza (1740-1780), iar 
apoi Iosif al II-lea au introdus reforme iluministe. Aces-
tea au avut efecte pozitive, dar imperiul multinaţional 
nu a putut fi uniformizat.   

EXPANSIUNEA RUSIEI   Ţarii au dispus de putere nelimi-
tată fără restricţia vreunei legi sau a unor instituţii astfel 
că în Rusia nu putem vorbi despre absolutism, ci despre 
o putere despotică. Ţarina Ecaterina a II-a (cea Mare) 
(1762-1796) asemenea lui Petru I a încercat introducerea 
unor reforme cu caracter iluminist (noi şcoli, întemeie-
rea unor oraşe, dezvoltarea comerţului). Însă cel mai im-
portant obiectiv al ei a fost continuarea expansiunii 
Imperiului Rus. Una dintre ţintele expansiunii ruseşti 
a devenit Polonia care din cauza drepturilor mult prea 
largi ale stărilor (de exemplu, liberum veto) a devenit din 

2. Secolul politicii de echilibru
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ce în ce mai instabilă. La început, politica ţaristă sprijinind 
unele familii aristocratice din grupările stărilor a adâncit 
contradicţii interne care au măcinat forţa de rezistenţă a 
ţării.  După aceea, în mod făţarnic, ţarul despotic s-a afi -
şat ca „apărător” al libertăţilor nobiliare împotriva cercu-
rilor reformatoare dornice de a stopa anarhia. Ecaterina, 
încheind alianţă cu regele Prusiei Frederic al II-lea a 
considerat în 1772 că a sosit momentul împărţirii Po-
loniei. În împărţeală – pentru a menţine echilibrul de 
forţe – s-a implicat şi Austria smulgându-şi propria pra-
dă (Galiţia). Cu această ocazie rămăsese însă încă un mic 
teritoriu, nominal independent, dar ca o Polonie afl ată 
sub infl uenţa rusească din care în 1793 au fost desprinse 

noi teritorii. În fi nal, cele trei puteri absolutiste în 1795 
şi-au împărţit între ele întreg teritoriul Poloniei. 

Ecaterina a continuat extinderea şi spre sud în de-
trimentul Imperiului Otoman afl at în declin. Ruşii au 
dus la început războaie în alianţă cu Austria şi au obţinut 
şi o parte importantă a Hanatului Crimeii. Însă Austria 
nu a fost capabilă să obţină teritorii în Balcani. Ba chiar 
şi-a dat seama că expansiunea unei Rusii puternice îi va 
fi  defavorabilă în peninsulă şi a ieşit din război, ba chiar 
a sprijinit în mod indirect Poarta. Astfel, după cucerirea 
litoralului nordic al Mării Negre (1774) expansiunea 
rusească a încetinit în această direcţie. 

Arhivă

SISTEMUL POLITICII 
DE ECHILIBRU  

Sistemul politicii de echilibru 

Să adunăm la un loc în baza 
hărţii relaţii durabile de ali-

anţă! Să facem un tabel cum s-au 
schimbat aliaţii şi inamicii Impe-
riului Habsburgic în războaiele se-
colului al XVIII-lea! Să stabilim, ce 
fel de logică poate fi observată în 
apariţia sistemelor de alianţă!  [ T ]

IMPERIUL BRITANIC 
CONSTITUŢIONAL    

„(…) Conform constituţiei noastre nu avem nici un ministru principal, ci întot-
deauna va trebui să existe mai mulţi miniştri principali sau funcţionari de stat. Fiecare 
dintre aceşti funcţionari de stat îşi are domeniul său de activitate şi nici unul nu are 
dreptul de a se amesteca în afacerile de stat aparţinând portofoliului celuilalt. Dar pre-
cum prea bine se ştie că acest ministru [Robert Walpole, care între 1721-1742 a fost 
prim-ministru] după ce şi-a extins înfluenţa personală asupra tuturor oficiilor statului, 
a trecut în subordinea sa nu doar afacerile publice, ci i-a schimbat pe toţi funcţionarii 
de stat care nu s-au supus măsurilor sale, chiar şi în acele chestiuni care aparţineau de 
domeniul lor. În acest fel, a abuzat de bunăvoinţa coroanei şi şi-a atras în subordinea 
sa dispoziţia asupra rangurilor, apanajelor, titlurilor şi a eşarfelor ordinelor precum şi 
cea asupra promovării sau înaintării în rang civil, militar sau bisericesc.”  (Din cuvânta-
rea parlamentară a deputatului opoziţiei Samuel Sandy, 1741) 

„Autoritatea poporului şi suveranitatea populară, contract social, independenţă 
parlamentară şi putere parlamentară, libertate, rezistenţă, marginalizarea domnito-
rului, demiterea şi destituirea sa – în acele timpuri au fost toate noţiuni legate de 
whigii care în legătură cu acestea au presupus că sunt neadecvate şi incompatibile 
cu spiritul tory.   

      Drept divin, ereditar şi inalienabil (de neînstrăinat), moştenire directă, supune-
re pasivă, dreptul suveran, interdicţia rezistenţei, robie, veto parlamentar şi uneori şi 
papistaş  - în ochii multora au fost noţiuni legate de tory şi în mod similar au fost de 
neimaginat, incompatibile pentru spiritul whig.”  (Politicianul tory Bolingbroke: Diser-
taţie asupra partidelor, 1734) 

Să facem un scurt rezumat 
din cuvântarea deputatului! 

Din ce punct de vedere atacă el 
acest fenomen? Apariţia cărei in-
stituţii a regimului constituţional 
modern poate fi identificată în 
această critică? Să explicăm, de ce 
a fost nevoie de această instituţie!  
[ O ]

Care sunt cele două partide 
marcante ale politicii britani-

ce? Să prezentăm caracteristicile 
lor! Să stabilim deosebirea dintre 
cele două partide! Oare putem în 
baza sursei să tragem concluzii re-
feritoare la mediul social şi la origi-
nea acestor partide?  [ O ]

1
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Funcţionarea monarhiei constituţionale în Anglia secolului XVIII

Să stabilim, prin ce culori indică desenul grafic diferitele ra-
muri ale puterii? Să analizăm relaţia dintre diferitele ramuri 

ale puterii! Cum funcţionează puterea executivă? Să trecem în re-
vistă drepturile regelui! Să prezentăm avantajele şi dezavantajele 
sistemului electoral!  [ O ]

Pictură de epocă prezentând principalele trăsături ale alegerilor engleze

Să adunăm în baza imaginii principalele trăsături ale alege-
rilor! Care ar putea fi cauzele fenomenului prezentat în ima-

gine?  [ O ]

DEZVOLTAREA SPECIFICĂ A IMPERIU-
LUI ROMANO-GERMAN   

„Statul prusian sub Frederic Wilhem I s-a schimbat cu to-
tul; noul rege a desfiinţat curtea luxoasă iar pensiile mari 
le-a redus cu mult și mulţi care până atunci deţineau tră-

sură, acum umblau pe jos încât a început să se spună: regele le-a redat şchiopilor picioa-
rele. În timpul lui Frederic I Berlin a fost Atena nordului, iar în cel al lui Frederic Wilhelm a 
devenit Sparta nordului. Sistemul de guvernare a fost cu totul militar. Regele a mărit cu 
mult efectivul armatei şi pentru că în primul entuziasm al strădaniilor sale au fost încorpo-
raţi cu forţa şi meşteşugari, (…) mulţi au emigrat ceea ce a cauzat în revers mare pagubă 
industriei. Regele a rezolvat rapid problema (…) interzicând cu stricteţe exportul lânei; în 
1714 a înfiinţat un depozit din care industriaşii mai săraci au primit lână al cărei preţ apoi 
l-au echivalat prin munca depusă. Postavul a găsit uşor clienţi siguri în armată, pentru care 
îmbrăcămintea a fost anual înnoită. Postavul a ajuns să fie transportat şi peste hotare; (…) 
comercianţii prusieni au trasportat postavul şi pentru trupele ruseşti. Berlinul a devenit 
depozitul lui Marte. Toate produsele de care armata a avut nevoie, au fost produse aici iar 
produsele de echipament militar prusiene au fost căutate în întreaga Germanie. În Berlin 
au fost construite mori pentru praful de puşcă, în Spandau ateliere de confecţionat săbii, în 
Postdam fabrici de armament, iar în Neustad fabrică metalurgică şi una de prelucrat piei.”  
(Din memoriile lui Frederic al II-lea)

Să trecem în revistă caracte-
risticile politicii lui Frederic I! 

Să stabilim în ce măsură putem 
considera iluministă domnia lui 
Frederic Wilhem I! Ce consecinţe 
a avut această politică pentru Pru-
sia? Ce imagine ne descrie autorul 
despre domnia tatălui său?  [ T ]
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Imperiul Romano-German în secolul al XVIII-lea 

Să caracterizăm în baza hărţii Imperiul Romano-German 
din secolul XVIII! Să comparăm cele două state principa-

le ale imperiului având în vedere teritoriile stăpânite în afara 
imperiului! Să comparăm situaţia lor în interiorul imperiului! 
Să evaluăm poziţionarea geografică a capitalelor lor! Privind 
harta ce alte schimbări putem constata în afară de cele teri-
toriale?  [ T ]

Imagine alegorică despre îm-
părţirea Poloniei

Să-i numim pe 
cei trei domni-

tori prezenţi în ima-
gine! Ce sugerează 
imaginea? Să evalu-
ăm argumentele! Să 
comparăm mesajul 
imaginii cu cel din 
sursă! [ T ]

Caricatură engleză despre năzuinţele de politi-
că externă ale Ecaterinei a II-a (cea Mare) 

Cu ce o ispiteşte dracul pe 
ţarină? De ce tocmai aceste 

teritorii sunt subiectele ispitei? Să 
facem o comparaţie între conţinu-
tul caricaturii şi cel al hărţii!  [ O ]

Expansiunea Rusiei

Să trecem în revistă principalele obiective ale politicii externe 
ruseşti!  Să caracterizăm raportul de interese dintre Rusia şi 

puterile vecine (Imperiul Otoman, Prusia, Austria)! Ce schimbări au 
intervenit de-a lungul secolului în raporturile dintre aceste state?  [ S ]
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Varșovia
EXPANSIUNEA RUSIEI  

„După ce curtea imperială rusă, în conformitate cu 
propriile sale interese, s-a simţit nevoită să pună ca-

păt cu propriile puteri tulburărilor nesfârşite din Polonia, să împiedice distrugerea ţării 
dar totodată să asigure pentru ea însăşi satisfacerea legitimă a drepturilor sale, a ajuns 
la înţelegere perfectă cu curtea imperială şi regală precum şi cu maiestatea sa regală a 
Prusiei că va obţine  prin eforturi comune şi prin aplicarea unor reguli unitare realizarea 
acestor obiective atât de indispensabile ce decurg din vecinătatea ţărilor lor.

       În baza acestei înţelegeri, aceste trei curţi au adus la cunoştinţa naţiunii poloneze că 
doresc atât de mult să întărească existenţa pe tărâm extern a Poloniei şi să consolideze 
ţara conform intereselor vecinilor săi, astfel că intenţia noastră este de a restabili liniștea 
şi pacea în Polonia printr-o procedură de comun acord, de a proteja constituţia acestui 
stat şi libertatea naţiunii sale.  

     În acelaşi timp, ţarina tuturor ruşilor (…) neavând posibilitatea să se aştepte la dreptate 
din partea Poloniei fără ca interesele sale să fie ştirbite, a considerat necesar în această 
situaţie să îşi satisfacă ţara şi poporul din care motiv a luat în stăpânire şi ca proprietate 
a sa pământurile şi moşiile mai jos menţionate ale Republicii Poloneze (…)”  (Manifestul 
Ecaterinei a II-a, 1772) 

Exprimaţi printr-o frază ce mesaj transmite manifestul! 
Cum justifică ţarina acest pas? Evaluaţi argumentele! Ce 

factori au influenţat trasarea hotarului? La ce se referă aceasta?
[ T ]
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În secolul al XVIII-lea statele, mai cu seamă cele cu un regim absolutist luminat au depus un efort serios în vede-
rea dezvoltării economice şi a creşterii populaţiei. Specific, pentru acea epocă a fost răspândirea, nu odată chiar cu 
forţa, a unor noi metode, procedee, precum şi a unor specii noi de animale şi de plante. Acest lucru s-a întâmplat şi 
cu cartoful care conţine de patru ori mai mulţi carbohidraţi decât grâul.cu cartoful care conţine de patru ori mai mulţi carbohidraţi decât grâul.

„Deja în 26 martie iar apoi în anul în curs la 
3 martie v-am dat din nou sarcina să vă ocupaţi 
după cele mai bune cunoştinţe ale voastre, din 
punctul de vedere al ţării şi în mod special al 
sărăciei, de cultivarea cartofului ca să aduceţi 
la cunoştinţa locuitorilor ţării marele folos al 
acestuia şi să stimulaţi şi determinaţi să cultive 
această plantă hrănitoare. Însă, deoarece din 
rapoartele primite am înţeles că cei mai mulţi 
oameni nu dispun de cunoştinţele necesare 
privind cultivarea cartofului şi sub ce formă 
poate fi acesta întrebuinţat în folosul tuturor 
dar mai cu seamă al oamenilor săraci, am în-
tocmit şi trimis spre tipărire instrucţii cum tre-
buie cultivat şi eficient valorificat cartoful. Din 
acestea veţi primi suficiente exemplare cu cea 
mai graţioasă poruncă, să tipăriţi pentru fieca-
re moşie şi comună câte două exemplare. (…)

     Cu toate că mulţi oameni de stare mate-
rială inferioară nu au pământ dar fiindcă pen-
tru supravieţuirea lor este folositoare această 
plantă, trebuie dată şi lor dispoziţia, ca pe lân-
gă casa lor şi în grădina lor, oriunde va fi un pic 
de loc, să cultive cartoful atât de folositor. Au 
posibilitatea ca în orele lor libere să îngrijească 
plantele din apropierea casei astfel încât vor 
avea mari beneficii de pe urma lor. 

      Dealtfel, nu e voie să rămâneţi doar la 
prezentarea instrucţiunilor. Cu ajutorul jandar-
milor şi a altor funcţionari districtuali să verificaţi la începutul lunii mai dacă cultivarea se petrece cu sârguinţă iar cu ocazia 
controalelor voastre să vă convingeţi şi voi înşivă dacă toţi îşi desfășoară activitatea corespunzător”.  (Ordonanţa lui Frederic 
al II-lea către regiunea Breslau, 1757)

Să discutăm, de ce au făcut statele din acea epocă eforturi pentru dezvoltarea economică? Să arătăm cu ajutorul hărţii care 
a fost rolul statului în răspândirea cartofului! Ce s-a sperat de la adoptarea culturii cartofului? Ce efect a avut cartoful asupra 

agriculturii şi a dezvoltării alimentaţiei populaţiei?  [ O ]

Frederic al II-lea verifică recoltatul 
cartofilor      

De ce a fost impor-
tant cartoful pen-

tru Frederic? De ce a fost 
imortalizată scena într-o 
pictură?  [ T ]

Răspândirea cartofului în Europa

Ce factori au influenţat direcţia de răspâdire a cartofului? Cum se expli-
că rapiditatea procesului? Ce alte plante la fel de importante au sosit 

din America?( [ O ]
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ECONOMIE ŞI SOCIETATE ÎN TRANSFORMARE  În se-
colul al XVIII-lea economia franceză s-a dezvoltat într-un 
ritm din ce în ce mai accelerat. Populaţia a crescut de la 
22 de milioane la 26-28 de milioane. S-a creat un sistem 
bancar, s-au răspândit manufacturile, mai ales în tradi-
ţionala industrie de lux precum şi în minerit şi industria 
metalurgică aflate în modernizare. Dezvoltarea economi-
că s-a resimţit cel mai puternic în Paris, metropola ce atin-
sese deja un milion de locuitori. 

Majoritatea membrilor societăţii trăiau însă în provin-
cie între vechile structuri ale societăţii feudale, dar din ce 
în ce mai mulţi s-au implicat în afaceri şi au devenit bur-
ghezi pe când alţii au devenit muncitori salariaţi în oraşe.

Marea burghezie şi-a mărit mereu averea prin arenda-
re şi împrumuturi de stat devenind mai bogată chiar decât 
aristocraţia. Ba mai mult, în a doua jumătate a secolului 
al XVIII-lea şi domeniile latifundiare (mari domenii de pă-
mânt) au ajuns în mâna burgheziei. Şi burghezia mijlocie
s-a întărit. Însă cea mai mare parte a industriei franceze
a continuat să aibă un caracter de industrie mică astfel 
că ponderea micii burghezii care putea cu greu să ţină 
pasul cu ritmul de dezvoltare a rămas destul de mare. Nu-
mărul salariaţilor angajaţi în uzine a crescut rapid ceea 
ce însă a însemnat de fapt o creştere a sărăcimii oraşelor. 

Aristocraţia care s-a aflat în vârful societăţii nobiliare 
a dispus de moşii întinse. Dar din cauza cheltuielilor enor-
me de la curte mulţi dintre aristocraţi au putut trăi doar 
din rente asigurate de rege (vezi Istorie 10 pag.181). O 
bună parte dintre ei au constituit corpul de ofiţeri ai ar-
matei plătiţi bine. Unii şi-au mărit veniturile prin moder-
nizarea moşiilor lor. Marea parte a nobilimii din provin-
cie a dispus de venituri modeste. Cei mai mulţi nu s-au 
priceput dar nici n-au vrut din cauza tradiţiilor („Nobleţea 
obligă”) să se implice în viaţa economică.    

Grupul intermediar cu particularităţile sale a fost 
nobilimea de robă. Ei au fost burghezi care şi-au cumpă-
rat funcţii şi prin aceasta şi titlu nobiliar pe care l-au putut 
păstra până la sfârşitul vieţii lor. Însă rangul nobiliar a pu-
tut fi moştenit de către urmaşi pe diferite căi (de exemplu, 
prin cumpărare). 

Cea mai mare parte a locuitorilor ţării au constitu-
it-o ţăranii. În Franţa, în această perioadă deja nu mai 
exista iobăgia în sensul ei clasic. Ţăranii, în schimbul fo-
losirii pământului, au fost datori să plătească chirie sau 
în unele cazuri să livreze produse stăpânului pământului 
(nobil sau burghez). Pătura mai subţire a ţăranilor care s-a 
implicat în producţia de marfă (mai ales în preajma ora-
şelor mai mari) s-a îmbogăţit pe când marea majoritate 
a ţăranilor cu greu şi-a dus traiul zilnic şi şi-a putut plăti 
impozitele de stat din ce în ce mai mari.

FALIMENTUL DE STAT   Absolutismul francez nu a reuşit 
nici în timpul domniei lui Ludovic al XVI-lea (1774-1793) 
să iasă din criza financiară permanentă. Cheltuielile 
(armata, întreţinerea curţii, plata indemnizaţiilor) nu au 
fost corelate cu veniturile pentru că acest lucru ar fi lezat 
interesele grupurilor privilegiate. Nu au putut creşte nici 
veniturile căci ţărănimea era şi aşa supraimpozitată, iar 

impozitarea nobilimii şi a bisericii s-a lovit de opoziţia ce-
lor de la curtea regală. 

Curtea nu a renunţat la politica externă menită să mă-
rească prestigiul dinastiei. Astfel, ea a sprijinit coloniile 
nord-americane ridicate la luptă împotriva Angliei. Im-
plicarea sa în Războiul de Independenţă din America 
(lecţia 9) a adâncit şi mai mult criza financiară.

Ludovic al XVI-lea a numit un bancar (Necker) ca să 
rezolve problemele financiare. Însă nici bancarul n-a pu-
tut face altceva decât predecesorii săi (a încercat să facă 
economii) în urma cărora a fost înlăturat. Aceeaşi soartă 
au avut şi ceilalţi politicieni promovaţi în fruntea finanţe-
lor de către stări. Prăbuşirea regimului a putut fi amânată 
doar datorită noilor împrumuturi. Astfel, ca urmare a mă-
surilor de reformă datoria de stat a continuat să creas-
că, iar stările au atacat guvernul din ce în ce mai virulent.

MIŞCAREA STĂRILOR  Domnitorul, în vederea rezolvării 
crizei financiare, a convocat Adunarea Potentaţilor la care 
a putut participa doar aristocraţia. Însă şi acest organ 
s-a împotrivit solicitând convocarea stărilor (1787) în 
schimbul colaborării. Printre cei care au cerut schimbări 
s-a aflat şi prinţul de Orleans (rudă cu regele) marchizul La 
Fayette  [lafaiet] (eroul Războiului American de Indepen-
denţă) precum şi marchizul Mirabeau [mirabo] care s-au 
bucurat de simpatia opiniei publice, ba chiar și a unei im-
portante părţi a aparatului de stat. În mai multe provincii 
au avut loc mişcări în favoarea respectării drepturilor stări-
lor cu participarea burgheziei şi a nobilimii. Ofiţerii arma-
tei au refuzat să ordone deschiderea focului împotriva ne-
mulţumiţilor. Statul a ajuns în faliment financiar (nu s-au 
mai putut plăti dobânzile şi armata). Neputincios în faţa 
păturii conducătoare a mişcării cu o susţinere socială 
din ce în ce mai mare, Ludovic al XVI-lea a convocat în 
mai 1789 adunarea stărilor. 

DESCHIDEREA ADUNĂRII STĂRILOR  În momentul 
convocării stărilor absolutismul era mult slăbit. Spiritul 
Iluminismului afectase cea mai mare parte a păturii con-
ducătoare. Prestigiul bisericii care a fost sprijinul ideolo-
gic al puterii absolute fusese grav afectat. În acelaşi timp, 
necesitatea constituţionalităţii în baza dreptului natural a 
devenit pentru contemporani din ce în ce mai evidentă. 
Prestigiul casei regale a fost mult afectat din cauza cheltu-
ielilor considerabile de la curtea luxoasă a regelui pe care 
opinia publică şi-o imagina mult mai mare decât era în 
realitate. Antipatia maselor faţă de guvern a fost sporită 
şi de către ura acestora faţă de regina „străină” austriacă, 
Marie Antoinette  [mari antuanet]. 

În acelaşi timp, statul ajuns în faliment a trebuit să se 
confrunte şi cu o criză economică în desfăşurare şi cu 
efectele unor ani consecutivi cu recolte slabe. Ţărăni-
mea şi sărăcimea oraşelor  deja suferea de foamete. 

Alegerea deputaţilor în adunarea stărilor a activizat 
populaţia din punct de vedere politic. La alegeri au fost 
întocmite cu miile aşa-numitele caiete de doleanţe. În 
acestea, fiecare categorie şi-a formulat doleanţele. Nobi-
limea cu o gândire tradiţională şi-a dorit o monarhie cu 

3. Reforme eşuate şi revoluţie în Franţa 
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participarea stărilor, nobilimea întreprinzătoare şi-a dorit 
o monarhie constituţională şi egalitatea în drepturi, iar ţă-
rănimea şi-a dorit scăderea impozitelor.

În interiorul forţelor reprezentate de stări potrivnice 
absolutismului în scurt timp s-a produs o ruptură punân-
du-se întrebarea, cum să se întrunească stările. Marea par-
te a nobilimii şi clerul înalt a insistat pentru respectarea 
tradiţiei: deputaţii celor trei stări (clerul-nobilimea-starea 
a treia) să se întrunească separat şi să voteze în funcţie de 
stare la fel precum în secolul al XVII-lea. Însă burghezia, 
nobilimea întreprinzătoare şi preoţimea inferioară a 
intenţionat să îşi mărească infl uenţa în adunarea stă-
rilor. Dorinţa lor era ca şi starea a treia să trimită tot 
atâţi deputaţi ca şi celelalte două stări, iar stările să 
voteze împreună. Conducerea statului – dovedindu-şi 
incapacitatea – a luat o hotărâre contradictorie. A dublat 
numărul celor din starea a treia, dar a păstrat votul în 
funcţie de fi ecare stare în parte. 

În luna mai 1789 la Versailles s-a întrunit adunarea 
stărilor, dar din cauza discuţiilor îndelungate privind or-
dinea consfătuirilor, munca esenţială nici nu începuse. 
Deoarece, în virtutea regulilor electorale preoţimea a fost 
reprezentată mai ales de preoţinea de jos, şi aceasta, în 
majoritatea ei, a sprijinit burghezia. Reprezentanţii stării 
a treia au declarat că ei sunt reprezentanţii naţiunii şi au 
transformat adunarea stărilor în Adunare Constituan-
tă (17 iunie). 

Domnitorul a hotărât ca pentru clarifi carea situaţiei să 
participe personal la adunare. Pentru pregătirea acestui 
moment sala a fost temporar închisă. În atmosfera din ce 
în ce mai tensionată reprezentanţii celei de-a treia stări 
au interpretat închiderea sălii ca pe un refuz. Mutându-se

în Sala jocului cu mingea (terenul de sport acoperit al pa-
latului de la Versailles) au declarat că adunarea nu se 
dizolvă până nu va fi adoptată o nouă constituţie (Ju-
rământul din Sala jocului cu mingea). Mai târziu, şi nobi-
limea devotată constituţionalităţii condusă de marchizul 
La Fayette a aderat la Adunarea Constituantă.

IZBUCNIREA REVOLUŢIEI  Domnitorul şi-a mărit efecti-
vul de trupe din jurul Parisului. Acest lucru a creat panică 
printre mulţimea de orăşeni. Susţinătorii burgheziei mici 
şi mijlocii – jurnalişti, avocaţi, etc. , care au început să facă 
politică  - au transformat frica parizienilor în agresiune 
contra domnitorului. Masele au început fervent să se în-
armeze pentru a se apăra împotriva armatei. La 14 iulie 
1789, căutând arme, mulţimea s-a deplasat la Bastilia, 
o fortăreaţă medievală folosită şi pe post de închisoare. 
Garnizoana formată din doar câţiva apărători a iniţiat tra-
tative cu masele când deodată s-a declanşat un foc de 
armă. Din acel moment masele au luat cu asalt fortărea-
ţa. Apărătorii au fost măcelăriţi, capetele lor au fost înfi pte 
în vârfuri de lance. Din ce în ce mai multe trupe armate 
s-au alăturat mulţimii. Burghezia, în contextul prăbuşirii 
vechiului regim a ales un nou primar după care, pentru 
a proteja bunurile şi ordinea publică, a fost creată garda 
naţională. În fruntea celei din urmă a fost ales La Fayette. 

Ludovic al XVI-lea, sub presiunea evenimentelor, a ce-
dat şi şi-a retras trupele. Domnitorul s-a deplasat la Paris 
recunoscând noua putere şi conducătorii ei. Simbolic, 
i s-a prins în piept noul simbol naţional, cocarda tricoloră. 
Revoluţia a învins. Mulţi dintre contemporani au crezut că 
transformarea s-a încheiat – dar ea abia atunci începea.  

Arhivă

Ponderea proprietăţilor funciare în Franţa în a două jumătate a secolului XVIII

Să sortăm diferitele pături sociale în funcţie de proporţia domeniilor 
funciare pe care le deţin! Ce schimbare putem observa faţă de structura 

feudală tradiţională? Ce factori se ascund în spatele acestui fenomen?  [ O ]

Transformarea structurii populaţiei şi societăţii franceze

Să prezentăm, cum a evoluat numărul populaţi-
ei în Franţa secolului XVIII! Să comparăm această 

evoluţie cu cea a Parisului! Ce schimbări pot fi sesizate 
în privinţa structurii sociale faţă de relaţiile tipic feuda-
le! Ce procese au cauzat schimbarea? [ O ]

ECONOMIE ȘI SOCIETATE 
ÎN TRANSFORMARE

1

2
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Evoluţia datoriei de stat şi a cheltuielilor în 
Franţa 

Să adunăm la un loc cele mai 
mari cifre ale rubricii pentru 

cheltuieli! Care factori au contri-
buit la creşterea datoriei de stat? 
Cum s-ar fi putut reduce datoria 
de stat? Să evaluăm aceste mo-
dalităţi în funcţie de ce conflicte 
le-ar fi cauzat! Să analizăm legătura 
dintre datoria de stat şi venituri! [ T ]

Portul Marseille (Marsilia) în a doua jumătate a secolului XVIII

Să arătăm cu ajutorul hărţii din atlasul istoric ce indică faptul că Marsilia a fost unul dintre cele mai importante porturi ale 
Franţei! Ce efecte a avut acest fapt asupra colonizărilor franceze? [ T ]

FALIMENTUL DE STAT  
„Unele parohii plătesc foarte puţin [impozit] pe când altele 
sunt supuse unor poveri inechitabile încât chiar se poate 

spune: ajung să fie sărăcite, locuitorii lor cad pradă mizeriei. Oamenii aceştia sunt goi 
ca şi viermii, negri ca şi sarazinii, trăindu-şi zilele la limita înfometării cu cea mai slabă 
hrană.”  (Raport al autorităţilor, 1742)   

Cum caracterizează raportul impozitarea ţăranilor? Să arătăm care sunt cauzele aces-
tui fenomen?  [ T ]

„(…)Un regat care este alcătuit din provincii cu adunări ale stărilor, din provincii 
fără adunări ale stărilor şi provincii  guvernate amestecat, în care graniţe interne îi 
separă pe supuşii aceluiaşi domnitor, în care unele teritorii sunt complet scutite de 
acele poveri a căror greutate este purtată de alţii, în care clasa cea mai bogată plă-
teşte cel mai mic impozit, în care privilegiile împiedică orice echitate, în care este 
imposibilă guvernarea consecventă şi voinţa comună, acel regat nu poate fi decât 
un regat imperfect în care se permanentizează abuzurile şi în care este imposibilă o 
guvernare bună. (...)”   (Calonne: Rezumatul proiectului de redresare a situaţiei finaciare, 
august, 1786)

Să prezentăm, ce probleme constată Calonne, comisarul împuternicit cu redresarea 
situaţiei financiare a statului francez! Care este după părerea lui,motivul principal al 

problemelor? Ce soluţie sugerează el? [ T ]

3
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Ludovic al XV-lea face o vizită în parlamentul 
din Paris. Parlamentele erau tribunale, dar au 
deţinut dreptul de legiferare a ordonanţelor 
regale şi în timpul absolutismului. Ludovic al 
XV-lea alungase parlamentul care-i era împo-
trivă. Ludovic al XVI-lea, la începutul domniei 
sale, a redat prestigiul parlamentului.

Pe lângă rolul judecătoresc, 
ce alte atribuţii au mai avut 

tribunalele în Franţa? Interesele 
căror grupuri sociale au exprimat 
parlamentele? Ce fel de intenţii 
indică hotărârea lui Ludovic al XVI-
lea privitoare la parlament?  [ T ]

MIŞCAREA STĂRILOR 
„[Parlamentul] declară că Franţa este monarhie, pe care rege-
le o guvernează în concordanţă cu legile ţării. Dintre aceste 

legi fundamentale fac parte următoarele: 
- dreptul la tron al casei domnitoare, care se moşteneşte de la bărbat, la bărbat după 

obiceiul primogeniturii excluzând fetele şi urmaşii acestora;
- este dreptul naţiunii să adopte liber impozitarea prin intermediul adunării stărilor din 

întreaga ţară convocată regulamentar;
- dreptul obiceiului şi privilegiile provinciilor;
- imuabilitatea [neschimbarea] judecătorilor; 
- dreptul tribunalului de a verifica în fiecare provincie voinţa regelui; să fie luate doar 

acele ordonanţe între legile ţării care corespund legilor generale ale provinciei şi legilor 
de bază ale regatului;

- dreptul fiecărui cetăţean ca în orice chestiune să fie adus în faţa judecătorilor săi fi-
reşti, în faţa acelora pe care legea îi desemnează;

- şi dreptul fără de care toate celelalte sunt de prisos şi anume că o persoană poate fi 
arestată la orice ordin doar atunci, dacă va fi dată fără întârziere pe mâna judecătorilor săi 
competenţi.  (Hotărârile parlamentului din Paris, 3 mai 1788)  

Să trecem în revistă dreptu-
rile regelui şi ale naţiunii! La 

cine se referă textul folosind ter-
menul de naţiune? Ce fel de formă 
de guvernământ reflectă textul? 
În baza cunosţinţelor noastre, să 
decidem dacă acesta corespunde 
formei de stat a Franţei din seco-
lul al XVIII-lea! Să menţionăm care 
sunt principiile formei de guver-
nământ menţionate în text! Să 
căutăm analogii internaţionale! [ T ]

 „1. Ce este starea a treia? – TOTUL.
2. Ce a fost până acum în orânduirea politică? – NIMIC.
3. Ce doreşte? – SĂ FIE CEVA.
Starea a treia este o întreagă naţiune.
De ce este nevoie ca o naţiune să existe şi să prospere? Munca individului şi înde-

plinirea sarcinilor publice.
1. Fiecare muncă individuală poate fi împărţită în patru clase. Deoarece pământul 

şi apa formează materia primă a necesităţilor omeneşti, conform rânduielii principii-
lor, orice familie implicată în munca câmpului intră în prima clasă.

2. De la prima valorificare până la consumul materialelor (…) este nevoie de mâini 
muncitoare care sunt mai mult sau mai puţin complexe şi dau valori secundare aces-
tor materiale. Sârguinţa omului perfecţionează în acest fel darul naturii dublând, în-
zecind sau înmiind astfel valoarea produsului. Acestea sunt lucrările celei de-a doua 
clase.

3. Între producţie şi consum, la fel precum şi între diferitele stagii ale producţiei, 
apar o serie întreagă de agenţi intermediari care sunt la fel de folositori atât pentru 
producători cât şi pentru consumatori. Aceştia sunt comercianţii şi oamenii de afa-
ceri; (…)

4. În afară de aceste trei categorii de cetăţeni de treabă, sârguincioşi care se ocupă 
de obiecte bune de consum şi de a fi întrebuinţate, mai este nevoie de multă mun-
că individuală şi grijă care sunt în mod direct folositoare sau plăcute pentru individ. 

DESCHIDEREA ADUNĂRII STĂRILOR  

Caricatură din epocă despre relaţiile în soci-
etate: „Tărănimea duce în spate nobilimea şi 
clerul”.

Să discutăm, cu ce scop a 
fost întocmită caricatura! Ce 

scoate în evidenţă autorul? Cine 
nu este reprezentat în caricatură? 
De ce? Putem să o considerăm co-
mică?  [ T ]
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Această a patra clasă cuprinde sarcinile ce ţin de la munca ştiinţifică a 
celor mai  prestigioase profesii libere până la munca servitorilor cel mai 
puţin apreciată. Aceste munci întreţin societatea. Cine le efectuează pe 
acestea? Starea a treia. 

În situaţia de faţă sarcinile publice pot fi selectate în funcţie de patru 
denumiri bine cunoscute: Sabie, Robă, Biserică, Guvernământ. Este inu-
til să intru în amănunte şi să spun că starea a treia îndeplineşte a 19-20-a
parte a acestor ocupaţii, adică tot ceea ce este în esenţă obositor, iar 
starea privilegiaţilor nu e dispusă să le îndeplinească. Membrii stărilor 
privilegiate sunt dispuşi să ocupe numai funcţii care le aduc foloase şi 
prestigiu.

Cine ar cuteza să spună că starea a treia nu cuprinde în ea toate cele 
necesare creării unei naţiuni complete? Este asemenea unui om puter-
nic şi robust a cărui mână continuă încă să fie înlănţuită. Dacă naţiunea 
ar fi lipsită de starea privilegiaţilor, acesta s-ar dezvolta şi mai mult în loc 
să piară!

Ce este aşadar starea a treia? Totul, dar încătuşată şi asuprită! Ce ar fi 
fără starea privilegiaţilor? Totul! Dar liber şi înfloritor. Fără ea nimic nu ar 
mai funcţiona; iar fără ceilalţi totul ar funcţiona cu mult mai bine.”  (Aba-
tele Sieyès: Ce este starea a treia? 1789)  

În ce categorii împarte autorul societatea franceză? Să întocmim un ta-
bel despre viziunea socială a autorului!  [ T ]

Să stabilim în ce sens foloseşte autorul noţiunea de naţiune? Cine apar-
ţine naţiunii şi pe cine îi exclude din ea? Să explicăm, ce intenţie politi-

că se ascunde în spatele acestei noţiuni de naţiune!! [ T ]

Structura adunării stărilor în Franţa 

Să trecem în revistă ce s-a 
schimbat în 1789 în aduna-

rea stărilor, faţă de anul 1614! Să 
analizăm în parte compoziţia po-
litică şi socială a stărilor!  [ T ]

Revoltă a muncitorilor într-una din suburbiile Parisului în primăvara lui 1789. Revolta a izbucnit din cauza salariilor mici dintr-o fabrică de tapiţerie, dar din cauza salariilor 
mici de peste tot şi a preţurilor mari la alimente, nemulţumirea a fost mare peste tot.

Ce fel de revoltă a izbucnit în acea primăvară la Paris? Ce divergenţe sociale au condus la izbucnirea ei? Cine şi cum au pus 
capăt mişcării? Ce legătură există între imagine şi desenul grafic ce arată preţurile la cereale? [ T ]
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IZBUCNIREA REVOLUŢIEI   
„Toată dimineaţa ne-am petrecut-o înar-
mându-ne. Decum am avut câteva arme, 

ne-am îndreptat spre Bastilia. Comandantul, care cu siguranţă a fost 
surprins să vadă în Paris dintr-o dată o sută de mii de puşti cu baionetă, 
putând să creadă că armele acestea au căzut din cer, a fost foarte dezori-
entat. Cam timp de o oră – două au tras focuri răzleţe de armă în stânga 
şi-n dreapta; îi împuşcă pe cei care îi văd în turnuri [ răsculaţii]. Coman-
dantul, contele Launay se predă, podul suspendat este lăsat jos; oamenii 
dau buzna într-acolo unul peste altul, dar podul este din nou ridicat iar 
comandatul dă ordin să se tragă cu tunul în mulţime. Acum, tunul Gărzii 
Franceze [care îi sprijinea pe răsculaţi] trage şi face o spărtură de atac. 
Un gravor se urcă primul, dar este aruncat jos şi îşi rupe picioarele. (…) 
Bastilia este ocupată prin asalt într-o jumătate de oră. A fost cucerită de 
concetăţeni şi soldaţi fără comandanţi, fără nici măcar un ofiţer! Ace-
laşi gardist, care în timpul asediului a ajuns sus primul, îl urmăreşte pe 
domnul Launay şi prinzându-l de păr îl ia ca prizonier. Este condus spre 
primărie dar pe drum este linşat. L-au bătut în aşa hal încât numai din 
asta putea să moară; în final, l-au omorât în bătaie în Piaţa Gréve, iar un 
măcelar i-a tăiat capul. (…) 

     M-am urcat în spărtura de asediu a Bastiliei cucerite arborând pe ea 
steagul Gărzii Franceze şi a gărzii civile. 
Acolo am fost cei mai mulţi patrioţi la un 
loc. Ne-am îmbrăţişat, le-am sărutat mâna 
gardiştilor şi am plâns de bucurie şi de be-
ţie.“  (Scrisoarea tribunului Camille Desmo-
ulins, 16 iulie 1789)

Să reflectăm asupra comportamen-
tului răsculaţilor şi cel al apărătorilor 

Bastiliei! Să facem un scurt rezumat al celor 
întâmplate! Să caracterizăm cum s-a rapor-
tat autorul faţă de cele întâmplate şi faţă de 
importanţa evenimentului!  [ O ]

Una dintre nenumăratele imagini realizate despre asediul 
Bastiliei

De ce a devenit Bastilia un simbol al 
asupririi? Cum prezintă imaginea ase-

diul Bastiliei?[ [ O ]

Jurământul din Sala  jocului cu mingea. Reprezentanţii stării a 
treia au decis la 20 iunie 1789 că nu se vor dizolva până când ţara 
nu va primi o constituţie

Care este însemnătatea evenimentului? 
Cine sunt cei care au putut adera la starea a 

treia? Să realizăm în baza imaginii o relatare des-
pre acest eveniment!  [ T ]

Răsculaţii caută deţinuţi în Bastilia, dar nu prea găsesc

De ce nu a fost cunoscut decenii de-a 
rândul faptul că în Bastilia, în momentul 

izbucnirii revoluţiei nu au fost deţinuţi politici? 
[ O ]
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Istoria Revoluţiei Franceze este plină de evenimente, care sunt interpretate în mod diferit, ba chiar şi desfășu-
rarea evenimentelor este tratată în contradictoriu între diferitele şcoli de istorie şi prin urmare şi de către publicul 
interesat de istorie. Un exemplu edificator în acest sens este asediul Bastiliei. Fortăreaţa de odinioară a fost folosită 
în secolul al XVIII-lea şi ca închisoare astfel încât a devenit simbolul asupririi. Asediul ei a devenit în paginile scrise de 
cei devotaţi Revoluţiei Franceze o acţiune militară din ce în ce mai importantă asociată cu nevoia de a-i elibera pe 
deţinuţii politici ai regimului. Însă sursele indică faptul că nu prea se aflau deţinuţi în acea fortăreaţă, cu apărarea ei 
au fost însărcinaţi câţiva soldaţi invalizi, iar apărătorii, pe care mulţimea i-a spintecat, nici nu prea au vrut să se apere.au fost însărcinaţi câţiva soldaţi invalizi, iar apărătorii, pe care mulţimea i-a spintecat, nici nu prea au vrut să se apere.au fost însărcinaţi câţiva soldaţi invalizi, iar apărătorii, pe care mulţimea i-a spintecat, nici nu prea au vrut să se apere.

Să arătăm şi să discutăm, cum şi de ce s-au născut asemenea legende precum ar fi cea legată de asediul Bastiliei?  [ T ]

Mă cheamă J.B. Humrert, m-am născut în Langres, locuiesc şi muncesc în Paris la 
domnul Belliard, la medicul regelui în strada Hurepoix [ürepoa].

Luni dimineaţa m-am dus la parohia de care aparţin din cartierul Saint-André-des 
Arts, ca şi oricare alt cetăţean. În noaptea de luni şi marţi am patrulat străzile însă doar 
cu săbiile asupra noastră deoarece cartierul nu avea puşti, sau doar foarte puţine. (…)

Înainte de masă am aflat că la Piaţa Invalizilor se dau arme cartierelor. (…) Cam în jur 
de ora două am ajuns la Piaţa Invalizilor. Mulţimea era atât de mare încât ne-am pierdut 
unul de celălalt. Nu ştiu ce s-a întâmplat cu comandantul şi trupa sa. (…) 

Ieşind de la primărie am aflat că este asediată Bastilia. (…) Am pornit aşadar spre 
Bastilia iar pe drum mi-am încărcat puşca. (…)

Să fi fost cam trei şi jumătate. Primul pod suspendat a fost lăsat jos, lanţurile sale le-
au tăiat dar gratiile din poartă a blocat accesul. Tocmai se aduceau tunuri în faţa porţii 
după ce le-au demontat de pe suportul lor. Am traversat podul mic şi am ajutat să fie 
introduse cele două tunuri. (…) 

Acest tun m-a constrâns să ies din rânduri şi deoarece am vrut să ştiu dacă nu cumva 
s-au dat noi semnale de pace din turn, am fost însărcinat cu misiunea să verific întreaga 
terasă. În timpul acestei misiuni a mele au decis să înceapă atacul prin focuri de puşcă. (…) 
Fiecare dintre noi am avut voie să tragem şase focuri de armă, când printr-un orificiu oval 
au apărut câteva bucăţi de hârtie. (…) Conţinutul lor a fost citat tare şi inteligibil. 

Conţinutul lor nu a satisfăcut revendicările; au vrut să capitulăm şi au decis să tragă 
cu tunul. Toţi s-au tras la o parte din calea ghiulelei. În momentul în care au vrut să 
declanşeze focul, podul suspendat cel mic a început să se lase în jos. Abia ajunsese jos, 
că se umplu cu oameni. Eu să fi fost cam al zecelea. Dar poarta din spatele podului am 
găsit-o închisă. După două minute a deschis-o un soldat invalid şi a întrebat, ce vrem. 
»Să predaţi Bastilia!« - am răspuns eu împreună cu ceilalţi şi atunci ne-au lăsat înăuntru. 
Mai întâi am strigat, să lase jos podul cel mare, ceea ce au şi făcut.

Astfel, am intrat în curtea cea mare (să fi fost al optulea sau al zecelea). Invalizii s-au 
aliniat în partea dreaptă, elveţienii în cea stângă, »Depuneţi armele!«, am strigat noi; 
cu toţii s-au supus cu excepţia unui ofiţer elveţian. (…) Am fugit repede în turn fără să 
observ că m-ar urmări cineva şi nici în turn nu m-am întâlnit cu nimeni. În turn am zărit 
spatele unui elveţian stând ghemuit; l-am ochit şi l-am somat: »Depune arma!«  S-a 
întors surprins, a depus arma şi mi-a zis:  »Nu mă omorî, camarade! Sunt adeptul stării 
a treia şi te voi apăra pâna la ultima picătură de sânge. Ştii doar că a trebuit să-mi fac 
datoria, dar n-am tras foc de armă.«

În timp ce vorbea i-am luat puşca şi i-am pus în piept baioneta armei mele poruncin-
du-i să îmi agaţe în gât tolba cu cartuşe ceea ce a şi făcut. După aceasta am mers la tunul 
care era poziţionat deasupra podului suspendat al Bastiliei ca împingându-l jos de pe 
postament să îl fac inofensiv. Dar în momentul în care am dat cu umărul de tun pentru 
a-l da jos, cineva a tras asupra mea, iar glonţul găurindu-mi haina şi vesta mi s-a înfipt 
în gât şi am căzut pierzându-mi conştiinţa. Elveţianul, a cărui viaţă o salvasem, m-a târât 
pe trepte. (…) Am fost foarte slăbit de puteri şi fiindcă am vrut să cobor, l-am rugat pe 
elveţian să mă pot sprijini de el ceea ce el a şi făcut cu bunăvoie. 

Pe trepţi au trecut pe lângă noi mai mulţi cetăţeni înarmaţi şi neînarmaţi. Au văzut că 
sunt plin de sânge şi crezând că elveţianul m-a rănit, au vrut să-l omoare. Nu am putut 
lăsa una ca asta şi le-am explicat situaţia. Din fericire, m-au crezut (…) văzând rana şi 
sângele, mi-au făcut drum liber. (…) dar când am ajuns la cheiul Augustins, a venit o 
mulţime de oameni în spatele meu ajungându-mă din urmă. Pe mine m-au crezut un 
răufăcător şi au vrut să mă execute de două ori. (…) era cât pe-aici să mă înhaţe când 
unul dintre librari de pe chei m-a recunoscut. M-a salvat din mulţime şi m-a dus acasă.”  
(Relatarea ceasornicarului J.B. Humrert, 1789)   

Să comparăm descrierea lui 
Desmoulins (pag.23) cu re-

latarea cetăţeanului simplu refe-
ritoare la evenimente! Să caracte-
rizăm comportamentul, miscările 
şi caracteristicile mulţimii! Să de-
ducem din sursă, ce fel de serviciu 
îndeplinea ceasornicarul! [ O ]18
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DESFIINŢAREA PRIVILEGIILOR FEUDALE  Regele s-a 
retras prea târziu. Sub impulsul evenimentelor de la Pa-
ris revoluţia s-a răspândit ca focul şi în oraşele din 
provincie. După exemplul Parisului, peste tot au fost 
aleşi noi conducători iar dintre burgezii înstăriţi au fost 
înfiinţate gărzi naţionale cu scopul apărării proprietăţii 
şi a ordinii publice. 

În rândul ţărănimii – ca o consecinţă a unor reflexe 
vechi – s-a răspândit frica. Se temeau că revoluţia de la 
oraşe va atrage după sine o reprimare dură. Au început 
să circule zvonuri despre răzbunarea nobilimii. Frica s-a 
transformat în violenţă, au atacat castelele nobiliare şi 
le-au ars cu acele evidenţe cu tot  care contabilizau dări-
le ţăranilor către nobili. (Din cauza acestor fapte vara lui 
1789 a fost consemnată de către contemporani ca „vara 
marii frici”.)

Nobilii susţinători ai monarhiei constituţionale din 
Adunarea Constituantă au propus introducerea impozi-
tării pe baze egale, posibilitatea de răscumpărare a înda-
toririlor feudale şi desfiinţarea prestării oricărui serviciu 
către nobil. Sub impulsul veştilor care soseau din provin-
cie, biserica, nobilimea şi oraşele au renunţat la pri-
vilegiile lor (4 august). În scurt timp după acestea (26 
august) au formulat în Declaraţia drepturilor omului 
şi ale cetăţeanului – conform principiilor de bază ale 
iluminismului – scopurile şi principiile Adunării Con-
stituante (drepturi civile, egalitatea în faţa legii, inviola-
bilitatea proprietăţii, suveranitatea poporului, sistem de 
reprezentanţă).

NOI ACŢIUNI ALE MASELOR   În decursul dezbaterii 
regulilor privind constituţionalitatea s-a pus chestiu-
nea structurii forului legislativ şi a rolului regelui. Re-
galiştii şi-au dorit un sistem bicameral şi dreptul 
de veto pentru rege. Monarhiştii constituţionali în 
schimb au avut temeri că regele va acumula în acest 
fel prea mare autoritate. După ce Ludovic a condiţi-
onat consfinţirea hotărârilor din august de dreptul de 
veto, s-a declanşat o nouă mişcare de protest a maselor 
în Paris. Oratorii intelectuali radicali  de exemplu, Marat  
[mara] şi Danton, pe lângă consfinţire, au mai revendicat 
ca regele să se mute la Paris ca să fie astfel sub controlul 
maselor. Monarhiştii i-au propus regelui să se refugieze, 
dar regele, apreciind din nou greşit situaţia, a comandat 
trupe militare la Versailles. Masele înfometate, mai ales 
femeile, au mărşăluit la Versailles, iar noaptea au in-
trat cu forţa în palat (5 octombrie). La Fayette a reuşit să 
salveze viaţa familiei regale doar prin trecerea cu Garda 
Naţională de partea mulţimii şi aducerea regelui la Pa-
ris în ovaţiile mulţimii. S-a adeverit faptul că regele nu se 
mai putea baza pe armată. Astfel, a trebuit să colaboreze 
cu adepţii monarhiei constituţionale contra grupărilor 
mai radicale. 

TENTATIVA DE REZOLVARE A PROBLEMELOR FINAN-
CIARE  Vechiul sistem se năruise din cauza falimentului 
financiar, astfel că această problemă urma acum să fie 
rezolvată de sistemul constituţional. Prin desfiinţarea 

privilegiilor problema părea că se rezolvă însă realitatea 
a fost cu totul alta. Impozitele nu au fost încasate, în si-
tuaţia de incertitudine băncile nu au acordat credite în 
timp ce datoriile de stat şi funcţionarii publici trebuiau 
plătiţi. Adunarea Constituantă a găsit soluţia în vânza-
rea imenselor domenii funciare ale bisericii (octom-
brie 1789). Statul şi-a asumat întreţinerea bisericii şi a 
emis cupoane cu dobândă (aşa-numitele assignate [asi-
niate] care puteau fi folosite la cumpărarea pământu-
rilor bisericeşti. Aceste asignate au preluat în curând 
rolul banilor rezolvând pentru un timp criza financiară. 
Însă pentru acoperirea cheltuielilor de stat au fost emi-
se din ce în ce mai multe assignate (de fapt bancnote) 
astfel că valoarea lor a scăzut continuu. Devalorizarea 
banilor (inflaţia) a înrăutăţit şi mai mult situaţia maselor 
de la oraşe, iar radicalismul nu s-a potolit.  

CONSTITUŢIA DIN 1791  Adunarea Constituantă a 
adoptat până în anul 1791 legile de bază necesare 
funcţionării monarhiei constituţionale în care s-au re-
găsit aşteptările constituţionale ale epocii (asigurarea 
libertăţilor civile, împărţirea puterilor în stat, sistem de 
reprezentanţă în baza votului cenzitar). Mandatul forului 
legislativ a fost stabilit la doi ani. Au fost înfiinţate tribu-
nale rezultate în urma alegerilor. 

Puterea executivă a fost responsabilă celei legisla-
tive. Miniştrii au fost numiţi de către rege dar dispoziţiile 
regelui au putut intra în vigoare doar dacă au fost con-
trasemnate şi de un ministru. Regele a beneficiat de 
un drept de veto limitat fără să poată dizolva adunarea 
naţională. Deputaţii au beneficiat de dreptul inviolabili-
tăţii (imunitate). În întreaga ţară a fost introdus un nou 
sistem administrativ centralizat: judeţele cu adminis-
traţiile locale. 

Statul nu a fost separat de biserică. Dimpotrivă, faptul 
că pământurile bisericești fuseseră vândute, iar întreţi-
nerea bisericii a fost preluată de către stat, legătura din-
tre cele două a devenit şi mai strânsă. Însă relaţia dintre 
noua putere şi biserică s-a deteriorat continuu.  Statul 
nu a putut face faţă angajamentelor sale de finanţare a 
bisericii. Mai târziu, au fost desfiinţate ordinele călu-
găreşti. Ruptura între biserică şi Adunarea Constituantă 
s-a produs din cauza adoptării constituţiei laice a bi-
sericii (iulie 1791). Forul legislativ şi-a revendicat dreptul 
de a lua hotărâri în treburile interne ale bisericii: ierarhia 
a fost adaptată sistemului judeţelor, iar parohii şi episco-
pii urmau a fi votaţi de către cetăţenii cu drept de vot. 
Cea mai mare parte a preoţimii s-a opus şi nu a depus 
jurământul pe constituţie. În replică, adunarea naţională 
a utilizat forţă. Prin confruntarea dintre biserică şi noua 
putere regele aflat de partea bisericii şi a adepţilor ve-
chiului regim a întrezărit şansa de a atrage masele 
religioase de partea lor. Mai ales pe ţărani. În acelaşi 
timp, adepţii schimbărilor au devenit din ce în ce mai an-
ticlericali (împotriva bisericii). 

CURENTE POLITICE   În istoria Revoluţiei Franceze pu-
tem distinge destul de bine grupuri cu scopuri politice 

4. Tentativa de consolidare a sistemului constituţional 
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bine defi nite. Aceste grupe au înfi inţat cluburi politice. 
Cluburile nu au fost partide deşi au îndeplinit în mare 
cam acelaşi rol. Disputele politice din cadrul cluburilor 
au infl uenţat puternic opinia publică. Compoziţia unora 
dintre cluburi – care depindea în mare parte de cotizaţia 
stabilită – se putea schimba în decursul revoluţiei. Astfel, 
clubul iacobinilor – numele şi l-au primit de la fosta mă-
năstire Sfântul Iacob în care îşi ţineau şedinţele – a fost 
la început locul de întrunire al celor avuţi. Apoi (1791) cu 
o cotizaţie mai mică a devenit centrul radicalilor care 
revendicau schimbări ce nu ţineau cont nici de păturile 
bogate. 

Pentru a avea o perspectivă mai bună asupra eveni-
mentelor – simplifi când puţin şi reducând totul la sca-
ră socială – să vedem care au fost curentele politice din 
timpul revoluţiei! Pe adepţii vechiului regim îi putem 
numi la un loc monarhişti. Majoritatea acestui grup era 
formată din aristocraţie şi nobilime. Adepţii monarhiei 
constituţionale au fost cei din rândurile aristocraţiei şi 
nobilimii care până acum sprijiniseră schimbările pro-
duse precum şi ale marii burghezii. Această grupare a 
fost adepta evoluţiei treptate fără schimbări radicale. 
Burghezia mijlocie şi cea mică s-a organizat în mai multe 
grupări: dintre ei s-au constituit girondinii şi iacobinii. 
Politicienii lor tineri adesea confruntaţi cu probleme 
existenţiale considerând politica o vocaţie şi sursă de 
venit au avut idei mult mai radicale fi ind dispuşi să in-
cludă şi masele mai largi în politica lor. 

PIERDEREA DE TEREN A ADEPŢILOR MONARHIEI 
CONSTITUŢIONALE  Regele a sperat din ce în ce mai 
mult să îşi recâştige  vechea putere – ce nu a fost limi-
tată de vreo constituţie – prin intervenţia marilor puteri. 
Ludovic nu a avut încredere nici în Adunarea Naţională 

Constituantă care i-a limitat drepturile şi nici în susţină-
torii monarhiei constituţionale deşi aceasta a fost singu-
ra putere care ar fi  putut opri radicalizarea. După ce re-
gele s-a opus făţiş în repetate rânduri Adunării Naţionale 
Constituante (de exemplu, a refuzat de mai multe ori să 
consfi nţeze constituţia laică a bisericii) popularitatea şi 
infl uenţa reprezentanţilor monarhiei constituţionale, în 
frunte cu conducătorul lor La Fayette, a scăzut simţitor. 

Regele a decis să părăsească Parisul ( iunie 1791). 
Tentativa sa de fugă a fost descoperită, iar aducerea sa 
înapoi cu forţa a însemnat umilirea autorităţii regale. 
Dar adepţii monarhiei constituţionale au avut nevoie de 
rege pentru consolidarea situaţiei astfel că regele a fost 
repus în funcţie. În acest răstimp masele au devenit din 
ce în ce mai favorabile radicalilor. În frunte cu republi-
canul Danton au organizat o demonstraţie republicană 
pe Câmpul lui Marte (17 iulie 1791). Garda Naţională a 
făcut uz de armă pentru dispersarea mulţimii (mai mulţi 
au fost ucişi) ceea ce a însemnat o cotitură în istoria revo-
luţiei: adepţii monarhiei constituţionale s-au îndepărtat 
cu totul de mase. 

Când au avut loc noile alegeri (octombrie 1791) în 
noul corp legiuitor – care îşi schimbase şi denumirea – 
în Adunarea Naţională Legislativă, pe lângă adepţii mo-
narhiei constituţionale, au câştigat teren girondinii mai 
radicali (denumirea au primit-o de la judeţul Girond). 
Girondinii  - precum şi conducătorul lor Brissot [briso] 
– au fost la început membri ai clubului iacobinilor. Dar 
pe măsură ce au ajuns mai aproape de putere, s-au des-
părţit de ei. Cei rămaşi în clubul iacobinilor s-au transfor-
mat sub conducerea lui Robespierre [robespier] tocmai 
acum într-o forţă politică independentă mult mai radi-
cală decât girondinii. Din acel moment ei au fost numiţi 
iacobini.

Arhivă

DESFIINŢAREA PRIVILEGIILOR 
FEUDALE  

„Cum putem obţine această pace? Prin pacificarea poporului arătându-i că doar atunci ne 
opunem voinţei sale când trebuie să păstrăm ceva în interesul său!

Pentru păstrarea păcii de care avem cu ţoţii atât de mare nevoie, fac următoarele propu-
neri: 

1.  Să proclamăm încă înainte de emiterea proclamaţiei propuse, că: reprezentanţii naţiunii au hotărât că fiecare locu-
itor al regatului va plăti impozit în funcţie de venitul său ;

2. Că pe viitor toţi vor participa la susţinerea îndatoririlor publice;
3. Că fiecare obligaţie feudală a comunităţilor poate fi răscumpărată în 

bani, în funcţie de o evaluare echitabilă adică la valoarea unui venit anual 
rezultat într-o perioadă de zece ani;

4. Corvoada [robota] şi alte asemenea obligaţii faţă de stăpânul de pă-
mânt se vor şterge fără drept de răscumpărare.”   (Discursul contelui Noailles 
în Adunarea Naţională Constituantă , 4-5 august 1789) 

Să trecem în revistă, care sunt privilegiile propuse de conte pentru a fi şter-
se! Prin ce îşi justifică el propunerea? Să interpretăm cum se produce şi ce 

înseamnă eliberarea din iobăgie a ţăranilor francezi!  [ T ]

Marea frică în vara lui 1789

Să spunem, ce evenimente redă harta? Să stabilim particularităţile răs-
pândirii „marii frici”! Ce factori au putut juca un rol în răscoalele ţărăneşti 

anterioare? Să căutăm o explicaţie, de ce unele teritorii au rămas neafectate 
de mişcare? [ T ]

1

2
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„Reprezentanţii poporului francez, constituiţi în Adunarea Naţională, conside-
rând că ignorarea, uitarea sau dispreţuirea drepturilor omului sunt singurele cauze 
ale nefericirilor populare și ale corupţiei guvernelor au decis să expună, într-o decla-
raţie solemnă, drepturile naturale, inalienabile și sacre ale omului, (…) 

1. Oamenii se nasc și rămân liberi și egali în drepturi. Deosebirile sociale nu pot fi 
întemeiate decât pe utilitate publică.

2. Scopul fiecărei asociaţii politice este conservarea drepturilor naturale și inalie-
nabile ale omului. Aceste drepturi sunt libertatea, proprietatea, dreptul la siguranţă 
și la rezistenţă la opresiune.

3. Principiul oricărei suveranităţi provine în principal din naţiune; nici o entitate, 
nici un individ nu pot exercita o autoritate care nu emană în mod explicit de la ea.

4. Libertatea este de a face tot ceea ce nu face rău altora: astfel, limitele dreptului 
fiecărui om sunt acelea care asigură și pentru ceilalţi membrii ai societăţii exercitarea 
acelorași drepturi. Aceste limite pot fi determinate numai prin lege.

5. Legea poate interzice numai acţiunile dăunătoare pentru societate. Orice lucru 
care nu este interzis prin lege nu poate fi împiedicat, și nimeni nu poate fi obligat să 
facă ceva ce nu este prevăzut.

6. „Legea este o expresie a voinţei generale. Toţi cetăţenii au dreptul de a partici-
pa personal sau prin reprezentanţii lor la formarea ei. Aceasta trebuie să fie aceeași 
pentru toată lumea, indiferent dacă protejează sau pedepsește. Toţi cetăţenii, fiind 
egali în faţa legii, sunt la fel de eligibili pentru toate demnităţile, locurile și angajările 
publice, în funcţie de capacitatea lor și fără a face altă distincţie decât cea privitoare 
la virtuţile și talentele lor.

7. Nici un om nu poate fi acuzat, arestat, nici deţinut decât în cazurile stabilite prin 
lege și după formele prescrise de aceasta. (…)

9. Orice om este presupus nevinovat, până în momentul în care a fost declarat 
vinovat; dacă se consideră necesar să fie arestat, orice act de constrângere, în afara 
celor necesare pentru reţinerea lui, trebuie să fie aspru pedepsit de lege.

10. Nimeni nu poate fi tras la răspundere pentru opiniile sale, fie ele chiar religioa-
se, dacă manifestarea lor nu tulbură ordinea publică stabilită prin lege.

11. Comunicarea liberă a gândurilor și opiniilor este unul din drepturile cele mai 
de preţ ale omului; orice cetăţean poate deci să vorbească, să scrie și să tipărească 
liber, în afara cazurilor prevăzute prin lege, în care va trebui să răspundă de folosirea 
abuzivă a acestei libertăţi. (…)

15. Societatea are dreptul să ceară socoteală oricărui funcţionar public. (…)

17. Proprietatea fiind un drept inviolabil și sacru, nimeni nu poate fi privat de ea, 
cu excepţia cazurilor în care necesitatea publică, legal constatată, pretinde în mod 
evident acest lucru și cu condiţia unei juste despăgubiri prealabile.”  (Din Declaraţia 
drepturilor omului şi ale cetăţeanului, 1789)

Declaraţia drepturilor omului şi ale cetă-
ţeanului 

Să trecem în revistă particu-
larităţi ale imaginii care ex-

primă importanţa declaraţiei! Să 
căutăm simboluri ale revoluţiei! 
Ce tradiţii istorice sunt exprimate 
în imagine? [ C ]

Să stabilim, care este scopul 
documentului! Să arătăm, în 

ce măsură se afirmă în el princi-
palele idei ale teoriei despre stat 
promovate de Iluminism! Cum se 
realizează principiul suveranităţii 
poporului? Să trecem în revistă 
drepturile cetăţeneşti cuprinse în 
declaraţie! Cine şi în ce măsură pot 
limita drepturile cetăţeneşti? [ T ]

NOI ACŢIUNI ALE MASELOR   
„Ar fi la fel de inutil să vă conving pe Domniile Voastre 
despre faptul că regele trebuie să fie parte integrantă a 
puterii legislative. (...) în vederea menţinerii echilibrului 

constituţional este nevoie ca puterea executivă să deţină o parte din puterea legis-
lativă, dar nu toată. Contopirea completă a acestor două puteri ar cauza tiranie însă 
şi separarea totală a lor: dacă separăm complet legislativul de executiv, legislativul 
va pune stăpânire pe executiv abuzând de drepturile acestuia. Atâta timp cât, în 
timpul lui Carol I Parlamentul cel Lung a ţinut cont de constituţie şi a colaborat cu 
regele, a putut rezolva nemulţumirile şi a adoptat mai multe legi salutabile, dar din 
momentul în care a dat la o parte cu totul puterea regelui şi şi-a însuşit legislativul, 
a pus mâna şi pe guvernare.  Acest abuz şi contopirea acestor puteri a avut drept 
consecinţă răsturnarea statului şi a bisericii şi cea mai groaznică asuprire a acelui 
popor pe care, spun ei, au dorit să-l elibereze.” (Discursul lui Lally-Tollendal în forul 
legiuitor, 1789) 

Să stabilim, adeptul cărui regim politic este vorbitorul? În favoarea cărui lucru a luat 
cuvântul? Să verificăm exemplul istoric dat de vorbitor! În ce măsură corespund 

evenimentele din Anglia temerilor formulate de autor? [ T ]

3

4

5

Sans-culottes [sancülot], adică cel fără pantaloni 
până la genunchi. Aşa s-au numit orăşenii pe ei 
înşişi pentru că ei, spre deosebire de nobilii cu pan-
taloni până la genunchi, purtau pantaloni lungi 6
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„“(…) După toate probabilităţile putem trage concluzia că grâul va sosi, dar ni-
meni nu poate să spună, oare nu v-a întârzia trei zile, deşi chiar şi o singură zi ar putea 
produce o răscoală. Trebuie să aşteptăm. Nu de parcă nu am avea suficient orez încă 
să putem hrăni Parisul timp de patru-cinci zile, dar poporul se teme să nu moară de 
foame atunci când nu este pâine. Sectoarele au avut mai demult o influenţă mai mare 
asupra poporului şi de aceea am propus comitetului să-i informăm pe preşedinţii 
noştri. (…) Avem nevoie doar să îi determinăm în bună pace să accepte acest aliment 
nou şi neobişnuit: de aceea am nevoie de intervenţiile şi discursurile Dumneavoastră 
împăciuitoare. I-am rugat şi ei mi-au pormis că în caz de nevoie le vor explica oame-
nilor că liniştea este şi în interesul lor, că vor fi aprovizionaţi şi prin răzmeriţe nu vor 
grăbi sosirea pâinii, ba chiar ar putea nimici Parisul, libertatea şi constituţia pe care 
şi-au dorit-o atât de mult. S-au învoit ca împreună cu soldaţii lor să-i ţină în frâu pe cei 
care se revoltă şi sunt rău intenţionaţi iar orezul va fi distribuit în mod corespunzător.” 
(Însemnările noului primar al Parisului, Bailly, 5 septembrie 1789)

Să formulăm o ştire scurtă din câteva propoziţii referitoare la problema cunoscută în 
sursă! Ce rol a jucat alimentaţia în viaţa politică a oraşului Paris? Cum a vrut să evite 

criza noul primar? Pe cine s-a putut baza? Să comparăm situaţia aceasta cu starea premer-
gătoare revoluţiei şi cu articolul lui Marat! [ T ]

Marşul femeilor. La 5 octombrie 1789 mulţi-
mea pariziană nevioiaşă şi îngrijorată de posi-
bilitatea unui atac represiv a pornit spre Versai-
lles pentru a-l obliga pe rege să vină la Paris

Ce factori i-au mânat pe pa-
rizieni? Căror forţe politice 

le-au fost favorabile aceste eveni-
mente şi cărora le-au fost pericu-
loase? [ O ]

„Azi foamea apare din nou în completa sa oroare, afacerile financiare sunt sub 
asediu, poporul nu are pâine (...) Cine poate să se îndoiască de faptul că suntem încer-
cuiţi de trădători care ne vor sfârşitul? Ce ne cauzează nenorocirile? Mânia duşmani-
lor treburilor publice, mârşăvia bişniţarilor sau corupţia funcţionarilor?” (Articolul lui 
Marat în ziarul Amicul Poporului, 15 septembrie 1789)

„Către editura ziarului Amicul Poporului!
Domnule! Gardienii au făcut o nouă orgie la Versailles, regimentul de Flandra îm-

preună cu ofiţeri ai altor regimente şi ai Gărzii Naţionale! O orgie la care o ducesă l-a 
luat şi pe dauphin [moştenitorul tronului]. Unde şi-au pus o cocardă antipatriotică, 
unde au rostit cu voce tare cuvintele misterioase ale conjuraţiei ca să sperie astfel 
capitala. (...) 

Constatările editurii: 
Este evident că orgia a avut loc şi la fel de evident este faptul că spaima este ge-

nerală. Nu dispunem de dovezi ca să stabilim dacă o asemenea conjuraţie există. Dar 
chiar dacă ar fi doar una imaginară, cine s-ar îndoi de faptul că duşmanul se află deja 
în faţa porţilor? Nu se poate ca să ne surprindă pe neaşteptate! E adevărată crimă 
antistatală faptul că până acum capitala nu a fost aprovizionată cu muniţie. (...) nu pu-
tem pierde nici o clipă: fiecare cetăţean de nădejde trebuie să se înarmeze (...) Garda 
Naţională nu e atât de proastă încât să nu îşi dea seamă că nu are voie să se rupă de 
concetăţenii ei, iar dacă ofiţerii ei îşi uită vocaţia lor încât să-i dea ordine duşmănoase, 
aceia trebuie arestaţi! În final, dacă pericolul va deveni unul direct, suntem terminaţi 
dacă poporul nu numeşte un tribun şi nu îl investeşte cu arma forţei de ordine publi-
că.”  (Marat) 

Să arătăm care au fost scopurile directe şi indirecte ale lui Marat! Să trecem în revistă 
şi să analizăm posibilităţile de acţiune ale autorului! Cum denumin agitaţia de acest 

gen? Să arătăm în diferitele pasaje aceste posibilităţi de acţiune! În ce măsură este influ-
enţată imaginea de ansamblu când comparăm starea de fapt invocată de autor cu cele 
învăţate de noi!  [ T ]

Ludovic al XVI-lea promite în curtea palatului 
său că se va muta la Paris şi prin aceasta liniş-
teşte mulţimea. Regelui i-a fost de mare ajutor 
La Fayette care împreună cu Garda Naţională 
s-a alăturat mulţimii pornite spre Versailles

De ce a vrut mulţimea să-l 
oblige pe rege să se mute la 

Paris? De ce s-a grăbit La Fayette 
cu Garda Naţională în ajutorul re-
gelui?  [ T ]
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TENTATIVA DE REZOLVARE A 
PROBLEMELOR FINANCIARE 

„Statul de mult se confruntă cu cele mai 
mari dificultăţi. (...) Mijloacele obişnuite 
s-au epuizat, poporul este apăsat din toate 

părţile, e de înţeles, dacă la cea mai mică suprasolicitare, simte că nu 
mai poate. Nici nu avem voie să ne gândim la aşa ceva. (...) Mai avem o 
resursă imensă şi hotărâtoare a cărei exploatare (...) poate fi compatibilă 
cu respectarea strictă a proprietăţii: Această resursă nu este alta decât 
averile bisericeşti. (...)

      Preoţimea nu este proprietară în acelaşi fel precum sunt alţii. Poporul 
dispune de drepturi foarte largi asupra tuturor oraganismelor sale, iar 
asupra preoţimii dispune de drepturi materiale. Poate să desfiinţeze to-
tul ceea ce acest organism a acumulat şi pare a fi inutil pentru societate 
iar totodată bunurile sale pot ajunge din nou de drept în proprietatea 
poporului.  (...)

      Fie oricât de sfântă o proprietate conform legii, legea îl poate apăra 
doar pe acela care este de folos în conformitate cu voinţa întemeieto-
rilor. Cu toţii ştim că doar o parte a acestor averi aparţin cu adevărat 
beneficiarului de drept, care sunt indispensabili pentru întreţinerea lor. 
Restul, este proprietatea bisericilor şi a săracilor. Dacă naţiunea asigură 
această întreţinere, proprietatea beneficiarilor nu va fi lezată, iar dacă 
îşi asumă sarcina de a se ocupa de biserici şi de săraci, cu această boga-
tă resursă va fi în ajutorul statului confruntat cu lipsuri făcând întocmai 
după intenţia întemeietorilor iar dreptatea nu va fi lezată.”  (Talleyrand, 
propunerea episcopului Autun, 10 octombrie 1789) 

Ce problemă au vrut să rezolve prin vân-
zarea averilor bisericeşti? Ce piedici de 

principiu au existat în noul sistem, în aplicarea 
acestor măsuri? Cum argumentează Talleyrand 
în favoarea vânzării averilor bisericeşti? Cum şi-
au imaginat după acestea finanţarea instituţiilor 
bisericeşti? Ce fel de relaţie între biserică şi stat 
presupune propunerea? Ce consecinţe politice 
ar fi putut avea această situaţie?  [ T ]

Assignata, cuponul valoric care a devenit bancnotă 

Să schiţăm, care a fost soarta assingatelor!  
[ O ]

CONSTITUŢIA DIN 1791       CURENTE POLITICE   

Constituţia franceză din 1791

Să numim în baza desenului grafic forma de guvernământ a 
statului! Să trecem în revistă drepturile regelui! În ce măsură 

s-au materializat concepţiile despre stat ale epocii în constituţie 
(separarea puterilor în stat, sistemul de reprezentanţă, etc.)? Să 
prezentăm caracteristicile relaţiei dintre rege şi forul legislativ! Să 
analizăm cum s-a tratat chestiunea averilor bisericeşti! [ T ]

Curente politice în Franţa la începutul anilor 1790

Să trecem în revistă curentele politice ale celor trei peri-
oade şi caracteristicile lor sociale! Care grupări se află în 

conflict între ele? Ce fel de schimbări pot fi sesizate în aceste 
confruntări? Care este motivul acestora? Să prezentăm în baza 
desenului grafic, care a fost rolul maselor?  [ T ]
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„Regele păzit în acest fel s-a considerat prizonierul propriilor sale stări. Cum am 
putea numi altfel situaţia unui rege care are dreptul de a da ordine propriilor gardişti 
doar în chestiuni de defilare, care nu poate să numească pe nimeni şi care este nevoit 
să se înconjoare de persoane despre care ştie că îi vor rău lui şi familiei sale?

Domneşte spiritul cluburilor care străbate totul, iar ziarele şi manifestele din ce în 
ce mai multe, pe zi ce trece pline de calomnii şi instigări oglindesc numai cuvintele 
acestor cluburi pregătind starea de spirit pentru ceea ce acelea vor să obţină. Aduna-
rea Naţională nu a cutezat niciodată să ia măsuri împotriva acestor abateri care sunt 
atât de îndepărtate de adevărata libertate, şi-a pierdut credibilitatea, ba chiar şi forţa 
sa de care ar avea nevoie ca să se retragă şi să schimbe ceea ce crede de cuviinţă să 
îndrepte. (...) Francezi, asta aţi vrut când aţi trimis deputaţi în Adunarea Naţională? 
Aţi vrut ca anarhia şi despotismul cluburilor să ia locul guvernării monarhice sub care 
naţiunea a înflorit timp de 1400 de ani?”  (Din declaraţia lansată de rege, 20 iunie 1791)     

Cine şi cu ce scop au emis de-
claraţia? Să arătăm ce efect a 

avut declaraţia asupra raporturilor 
de politică internă din Franţa şi a 
situaţiei regelui! [ T ]

Să trecem în revistă nemulţu-
mirile enumerate de rege! Să 

arătăm, care sunt acele îngrădiri 
care se datoresc sistemului consti-
tuţional şi care sunt cele datorate 
altor stări! Cum s-a raportat regele 
faţă de îngrădirile constituţionale? 
Cu ce argumente a încercat regele 
să atragă poporul de partea sa? Si-
tuaţia cărui curent politic a fost în-
greunată de către rege prin decla-
raţia sa? Să dezbatem, ce influenţă 
a avut asupra publicului francez 
publicarea textului! [ T ]

„Mersul funebru al monarhiei”. Ludovic al XVI-
lea a încercat să fugă din Paris în iunie 1791, 
dar a fost recunoscut într-un orăşel din apropi-
erea Belgiei şi mulţimea l-a constrâns să se în-
toarcă la Paris. A rămas teafăr doar mulţumită 
Gărzii Naţionale

Cum a influenţat fuga regelui 
imaginea instituţiei monarhi-

ce? Situaţia cărei grupări politice a 
fost îngreunată prin fuga regelui? 
Teoretic, de ce şi-a recăpătat Ludo-
vic al XVI-lea drepurile sale monar-
hice după tentativa de „a fugi” din 
ţară? [ O ]

Munca comună a celor trei stări

Oare când a fost realizată 
această ilustraţie? De ce 

nu mai putea fi de actualitate în 
1791?  [ T ]

PLANURILE MONARHIȘTICOR
CONSTITUŢIONALI

„Maiestatea Sa Împăratul şi Maiestatea Sa Regele Prusiei (...) declară de comun 
acord situaţia actuală a Regelui Franţei este considerată de toţi domnitorii europeni 
ca subiect comun al interesului lor. Maiestăţile lor speră că acest interes comun nu 
va fi neglijat de către marile puteri cărora li se solicită ajutorul şi că drept urmare 
a acestei situaţii nu se vor sfii, dimpreună cu Maiestăţile monarhice menţionate să 
recurgă, atât cât le stă în putinţă, cele mai eficiente mijloace pentru a asigura regelui 
Franţei cele mai complete libertăţi şi consolidarea guvernării monarhice care cores-
punde drepturilor domnitorilor şi bunăstării poporului francez. (...) Maiestăţile lor 
sunt de acord cu o acţiune imediată bazată pe un consens reciproc în vederea atin-
gerii scopului propus prin folosirea forţei armate necesare.”  (Declaraţia de la Pillnitz, 
27 august 1791)
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Deschiderea focului pe Câmpul lui Marte este o piatră de hotar în istoria Revoluţiei Franceze. Garda Naţională 
condusă de monarhiştii constituţionali a deschis focul asupra mulţimii într-unul din cel mai mare spaţiu public al 
Parisului. După acestea, izolarea monarhiştilor constituţionali care au reprezentat forţa conducătoare a revoluţiei s-a 
accelerat. 

De ce a izbucnit confruntarea? Doi bărbaţi au fost linşaţi de mulţime că au privit evenimentele de sub podiumul 
confecţionat din lemn de unde au putut să se uite şi sub fustele femeilor. Primarul a chemat Garda Naţională ordo-
nându-i dispersarea mulţimii. S-a deschis focul. Nici până azi nu este un consens în privinţa numărului victimelor. 
Evenimentul a rămas în conştiinţa publică ca masacrul de pe Câmpul lui Marte.

Să dezbatem, ce însemnătate poate avea în cazul unui eveniment istoric (de exemplu 
cel de pe Câmpul lui Marte)  motivul direct al declanşării evenimentului şi interpreta-

rea ulterioară a acestuia!  [ T ]

„Duminică, în data de 17 şi mai mulţi tâlhari şi zăpăciţi s-au strâns pe Câmpul lui 
Marte pentru petiţie [pentru a revendica proclamarea republicii]. În primul rând au 
spânzurat un biet invalid de război şi un ucenic de peruchier spunând că au subminat 
altarul patriei după care le-au tăiat capetele şi s-au pregătit să le poarte pe străzi ca 
pe nişte steaguri sângerânde. Domnul La Fayette s-a grăbit la ei. Un om a tras asupra 
lui de foarte aproape; puşca nu a repercutat, omul a fost arestat şi s-a reuşit să fie 
împrăştiată şi această a doua adunare. În aceeaşi seară o ceată de răufăcători formată 
din aceiaşi golani s-au adunat din nou pe Câmpul lui Marte, iar au început zbierăturile 
şi adunarea de semnături. Conducerea locală, care a fost informată, şi-a dat seama că 
trebuie să recurgă la violenţă. A fost instituită starea de necesitate, a fost desfăşurat 
steagul roşu (...) dar zăpăciţii au aruncat în continuare cu pietre (...) În acel moment 
Garda Naţională a deschis focul. Au fost ucişi cincisprezece-douăzeci de inşi , (...)   (De-
scrierea marchizului Ferrières, 1791)

Cum a văzut autorul evenimentele? Să stabilim apartenenţa politică a autorului! 
După ce o putem stabili? Să arătăm în baza conoştinţelor acumulate până acum, 

care a fost rolul istoric al lui La Fayette! Să facem o comparaţie între sursele referitoare la 
mişcările de masă cunoscute până acum şi evenimentele deschiderii focului asupra pro-
testatorilor! [ T ]

Deschiderea focului pe Câmpul lui Marte

Să facem o comparaţie între desen şi descrierea evenimentului în text!  [ T ]
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CHESTIUNEA DECLARAŢIEI DE RĂZBOI  La vestea fugii 
regelui domnitorii Austriei şi Prusiei au lansat un apel către 
domnitorii Europei pentru a-l ajuta pe Ludovic al XVI-lea 
(Declaraţia de la Pillnitz, august 1791). În Paris a crescut 
tot mai mult frica de un amestec străin.  În Adunarea 
Naţională Legislativă având acum o nouă compoziţie cu-
rentele politice s-au confruntat în chestiunea războiului 
şi a păcii. Regele a fost adeptul declarării războiului
pentru că spera în victoria puterilor externe. Şi girondi-
nii erau de partea declarării războiului: ei au sperat că 
victoria franceză va restabili măreţia naţiunii, va canaliza 
în altă direcţie tensiunile interne şi va răspândi revoluţia 
(exportarea revoluţiei). Monarhiştii constituţionali s-au 
opus declarării războiului, pentru că le-a fost teamă că 
astfel radicalii se vor întări. Domnitorul a demis guvernul 
monarhiştilor constituţionali şi a numit un guvern format 
din girondini. Adunarea Naţională Legislativă a declarat 
război Imperiului Habsburgic (20 aprilie 1792). 

PRĂBUŞIREA MONARHIEI  În curând, domnitorul a ajuns 
în conflict cu guvernul său pentru că prin dreptul său de 
veto împiedicase pregătirile militare. Apoi, a numit din 
nou un guvern format din monarhişti constituţionali. În 
vara lui 1792 trupele austriece şi cele prusiene au intrat 
pe teritoriul Franţei. Conducătorul lor a ameninţat în ma-
nifestul său că va face ravagii în Paris, dacă regelui i se va 
întâmpla vreun rău. Acest lucru a întors masele definitiv 
împotriva regelui. Parizienii, conduşi de iacobini - cu spri-
jinul girondinilor – s-au deplasat la palatul regal pe care 
l-au ocupat (10 august 1792). Regele s-a refugiat în clădi-
rea Adunării Naţionale Legislative care – la presiunea ma-
selor – i-a revocat drepturile sale şi l-a arestat. Prin aceasta, 
regele şi monarhia constituţională au eşuat în Franţa. 
Adunarea Naţională Legislativă s-a autodizolvat şi a dispus 
alegerea unui nou for legiuitor, Conventul.

Alegerea Conventului - fără restricţii cenzitare – a avut 
loc în timpul mâniei poporului împotriva regelui. Ast-
fel, forţele radicale au câştigat şi mai mult teren. Mo-
narhiştii constituţionali nici nu au mai intrat în Convent. 
Dreapta au format-o girondinii iar stânga, iacobinii
(partidul montagnarzilor). (Denumirile de dreapta-de 
stânga s-au format în timpul revoluţiei franceze: în forul 
legislativ, cei care doreau schimbări radicale s-au aflat în 
stânga preşedintelui adunării, iar cei moderaţi în dreapta 
acestuia.  Membrii ambelor tabere erau din pături sociale 
asemănătoare, dar girondinii au ţinut la libertăţile politi-
ce şi economice obţinute în timpul revoluţiei. Până când 
iacobinii – căutând sprijin în mase – s-au arătat dispuşi să 
limiteze aceste libertăţi. Cea mai mare parte a deputaţilor 
nu au aparţinut niciuneia dintre grupări („mlaştină”) şi au 
votat în funcţie de raporturile de forţă conjuncturale. 

În noua situaţie, Conventul a exercitat puterea execu-
tivă prin comitetele sale şi comisarii săi, astfel că puterea a 
fost mereu în mâna majorităţii din Convent. Această struc-
tură nu a asigurat controlul reciproc al diferitelor ramuri 
ale puterii şi de aceea a ascuns posibilitatea instaurării 
unei tiranii. 

RESPINGEREA PRIMULUI ATAC ŞI CONSECINŢELE SALE  
Armata austriacă şi cea prusiană au înaintat victorios din-
spre Belgia. Populaţia Parisului s-a pregătit de luptă. Frica 
stârnită de atacatori s-a transformat într-o isterie împotri-
va duşmanului intern. Mulţimea, influenţată de discur-
surile tribunilor radicali (de exemplu, Danton) a vârât cu 
miile în închisoare aristocraţi, preoţi, oameni mai înstăriţi, 
iar pe majoritatea dintre ei în curând i-a şi ucis în închisori 
(septembrie 1792). Teroarea i-a înspăimântat pe duşmanii 
revoluţiei, dar a declanşat şi un proces al deziluziilor 
faţă de revoluţie. 

În localitatea Valmy situată de-a lungul drumului ce 
duce spre Paris regimentele revoluţionare au oprit ofen-
siva prusiană (20 septembrie 1792). Bătălia a constat doar 
într-o confruntare mai mică, dar a fost de o însemnătate 
politică enormă. Tocmai în ziua victoriei, Conventul a pro-
clamat republica.  

După retragerea inamicului, Conventul i-a intentat 
proces regelui. Procesul s-a transformat într-o luptă po-
litică între forţele din Convent. Pentru a-şi atrage suportul 
maselor pariziene care cereau moartea regelui, iacobinii 
au susţinut condamnarea la moarte a regelui. Girondinii la 
început s-au opus, dar apoi au cedat. Dar şi aşa, condam-
narea la moarte a regelui a depins de puţine voturi. Ludo-
vic al XVI-lea a fost executat în public (21 ianuarie 1793). 
Mai ţârziu, şi alţi membri ai familiei regale ( de exemplu, 
soţia sa Marie Antoinette şi băieţelul său) au fost trimişi 
sub ghilotină [în fr. guillotine]. 

Între timp, trupele franceze au deschis ofensiva şi au 
înaintat până în regiunea Rinului cauzând înfrângeri con-
siderabile forţelor austriece şi prusiene (Jemappes, no-
iembrie 1792). Franţa revoluţionară a vrut să continue 
politica de cuceriri a absolutismului. Pe lângă asigurarea 
unor frontiere naturale (Rin, Alpi şi Pirinei), parola a devenit 
cea a răspândirii libertăţii. 

Soldaţii au fost înflăcăraţi de data aceasta şi de senti-
mentul naţional născut în timpul revoluţiei, de naţiona-
lism. În urma cuceririlor revoluţiei şi a succeselor milita-
re ei au fost mândri că sunt francezi. Noua noţiune de 
naţiune franceză a cuprins – indiferent de apartenenţa 
religioasă sau starea materială – comunitatea cetăţenilor 
francezi excluzându-i pe duşmanii revoluţiei (de exemplu, 
emigranţii regalişti, răzvrătiţii). I-a inclus însă pe bretoni, 
provensali şi pe germanii din Alsacia care s-au alăturat re-
voluţiei. Astfel, şi ei au primit drepturi cetăţeneşti dar li s-a 
cerut însuşirea limbii franceze. Contopind marea parte a 
naţionalităţilor, revoluţia a devenit întemeietoarea naţi-
unii franceze unitare. 

Succesele Franţei revoluţionare au trezit îngrijorările 
englezilor, dar şi puterile feudale au fost determinate să 
acţioneze cu capacităţi mai mari. Sub conducerea Angli-
ei, Prusiei şi Imperiului Habsurgic s-a format o coaliţie 
antifranceză (1793). Trupele franceze nu au putut face 
faţă atacurilor pornite din mai multe direcţii. Introducerea 
recrutărilor obligatorii i-a întors pe ţărani împotriva gu-
vernului care şi aşa priveau duşmănos spre Paris din cauza 
prigoanei împotriva feţelor bisericeşti şi a poverii pentru 
finanţarea războiului. În mai multe locuri au izbucnit răs-

5. Radicalizarea revoluţiei şi apariţia noii tiranii
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coale ţărăneşti: cele mai sângeroase confruntări au avut 
loc în regiunea Vendée [vande].  

În această situaţie de criză iacobinii – satisfăcând reven-
dicările mulţimii pariziene – au vrut introducerea unor 
măsuri excepţionale care ar fi  îngrâdit dreptul proprie-
tăţii şi pe cel al libertăţilor individuale (de exmplu, preţuri 
maxime, pedepsirea imediată a trădătorilor). Girondinii au 
fost mai rezervaţi în introducerea măsurilor la presiunea 
străzii. În iunie 1793 masele pariziene s-au deplasat în 
faţa Conventului şi au forţat arestarea girondinilor. (Mai 
târziu, au fost ei executaţi.) Conventul a pus iacobini radi-
cali în fruntea comitetelor ce deţineau puterea executivă 
(Robespierre, Saint-Just, Marat). 

DICTATURA IACOBINĂ   Iacobinii au decretat ridicarea 
popurului adică obligativitatea serviciului militar. În 
vederea asigurării materialelor de război a fost permisă 
confi scarea rezervelor. Provinciile ţării erau străbătute de 
trupe revoluţionare care adunau recruţi, alimente, materii 
prime. Pentru ca nivelul de trai al populaţiei de la oraşe să 
nu se mai înrăutăţească a fost introdus cursul obligatoriu 
al assignatelor şi au stabilit preţuri şi salarii maxime. 

În urma acestor măsuri răscoalele ţărănești s-au extins, 
iar arestarea girondinilor a produs răzvrătirea oraşelor din 
provincie (Lyon, Bordeaux, etc.). Provincia nu a acceptat 
dominaţia Parisului. S-a prefi gurat izbucnirea unui răz-
boi civil. Iacobinii au introdus teroarea (septembrie 
1793). Puterea s-a concentrat în mâna Comitetului de Bu-
năstare a Poporului. Tribunalele revoluţionare şi comisarii 
numiţi puteau trimite la moarte pe oricine. (Una din mij-
loacele teroarei a fost de exemplu legea referitoare la per-
soanele suspecte.)  Prin teroarea care a costat viaţa a zeci 
de mii de oameni, răscoalele au fost înăbuşite în sânge. 
Armata suplimentată ajungând de ordinul a unui milion 
de soldaţi a respins atacul coaliţiei (Fleurus, iunie 1794).  

Conventul iacobin a elaborat o nouă constituţie (vara 
lui 1793). După principiile lui Rousseau, s-au străduit să 
aplice reprezentarea populară directă. De aceea, forul le-
gislativ urma să fi e reales anual, iar în majoritatea ches-

tiunilor s-ar fi  recurs la plebiscit. Constituţia – în vederea 
asigurării egalităţii reale – ar fi  atribuit statului sarcina 
întreţinerii celor mai săraci şi ar fi  asigurat pentru fi ecare 
cetăţean posibilitatea de a învăţa. Însă intrarea în vigoare a 
constituţiei a fost amânată. Pentru intimidarea oamenilor 
care se răzvrăteau din cauza măsurilor dure a fost necesară 
menţinrea terorii. 

Conducătorii iacobini, după lichidarea adversarilor po-
litici, au căutat duşmanul printre ei înşişi. În lupta pentru 
posturile de conducere, la început, Robespierre aliindu-se 
cu cei mai moderaţi (de exemplu, Danton) i-a lichidat pe 
extremiştii care revendicau o egalitate şi mai mare şi o 
teroare şi mai furibundă. După aceea, i-a atacat şi pe mo-
deraţi. Puterea a ajuns în mâna unui grup din ce în ce mai 
mic. Teroarea nu a mai putut fi  oprită. Inculpaţii au fost 
acum ascunşi de opinia publică şi privaţi de posibilitatea de 
a se apăra. Toată lumea tremura de frică fi indcă nu se ştia, 
cine va fi  următoarea victimă. În această atmosferă, tovară-
şii săi de odinioară – în alianţă cu câţiva reprezentanţi din 
Convent – i-au intentat proces lui Robespierre şi adepţilor 
lui convinşi. Mulţimea dezamăgită de guvernarea terorii nu 
le-a luat apărarea, astfel că în iulie 1794 au fost executaţi. 
Dictatura iacobină s-a prăbuşit. 

DIRECTORATUL  Noul Comitet de Bunăstare – împreună 
cu mulţi membri mai vechi – au abrogat legile excepţio-
nale ale dictaturii (condamnarea suspecţilor, preţuri ma-
ximate, etc.) şi au redus competenţele comitetului. Folo-
sindu-se de victoriile armate au încheiat pace cu membrii 
coaliţiei (1795) care consfi nţea numeroase cuceriri teri-
toriale (de exemplu, Belgia, Olanda, teritoriile de-a lungul 
Rinului).

Conventul a elaborat o nouă constituţie (1795). S-au 
străduit să asigure dominaţia constituţională hotărâtă 
a celor cu proprietăţi şi să-i ţină la distanţă de putere 
pe extremisţi (regalisti şi iacobini). Astfel, noua consti-
tuţie a fost reînnoirea celei din 1791, dar forul legislativ a 
devenit bicameral, iar puterea executivă i-a revenit Direc-
toratului format din cinci membri.    

Arhivă

CHESTIUNEA DECLARAŢIEI DE RĂZBOI  „A venit vremea unei noi cruciade, a cruciadei libertăţii 
universale. Un popor care şi-a redobândit libertatea 

după şase sute de ani, are nevoie de război, trebuie războiul ca să se călească. (...)

     Direcţia urmărită este complet în opoziţie cu ceea ce va asigura succesul. (...) În zadar se 
adoptă legi împotriva emigrării, dacă dincolo de frontiere continuă să se menţină cuibul 
contrarevoluţiei. (...) Ori stârpim din noi orice milă faţă de prinţii regali sau renunţăm la 
toate legile împotriva emigrării! (...) Răscoalele şi răzmeriţele s-au permanentizat doar din 
cauza conducătorilor. (...) Consideraţi drept lipsă de precauţie dacă se năpustesc asupra 
noastră? Precauţia în sine dictează acest lucru! Tot acel rău, toată debandada de care su-
feră acum Franţa, anarhia care neîncetat dă naştere nemulţumirilor, dispariţia monedelor 
noastre, continuarea emigrării, cuiburile răzmeriţelor, toate astea sunt coordonate de că-
tre prinţii regali! Eradicaţi aceste cuiburi de foc, căutaţi pe cei care le alimentează şi dacă îi 
urmăriţi cu îndârjire, o să se termine şi cu greutăţile astea!

     Vă e teamă că prin indecizia Dumneavoastră veţi atrage puterile străine împotriva Dum-
neavoastră? V-am mai dovedit, că această emigraţie misterioasă s-a putut petrece pentru 
că până în ziua de azi nu aţi avut curajul sau nu aţi vrut să obligaţi puterile străine prin 
măsuri potrivite şi demne de naţiunea franceză să înceteze să-i mai sprijine pe răzvrătiţi! 
(...)  (Din cuvântarea lui Brissot, noiembrie 1791)

Să schiţăm situaţia de mare 
putere şi cea militară a Fran-

ţei în momentul apariţiei sursei! Să 
trecem în revistă argumentele lui 
Brissot în favoarea războiului! Ce 
aşteptări are oratorul faţă de un 
război?  [ T ]

Brissot, cel mai de seamă reprezentat al 
girondinilor

1
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„Asemenea domnului Brissot, desigur, şi eu sunt entuziasmat de ideea unui răz-
boi care se dă pentru extinderea domniei libertăţii şi m-aş lăsa delectat cu bucurie 
enumerând de dinainte toate aspectele minunate ale acestuia. Dacă soarta Franţei 
ar depinde de mine şi aş putea folosi forţele sale armate şi resursele sale energetice 
după bunul meu plac, aş fi trimis demult oştiri (...) şi aş fi rupt lanţurile olandezilor; 
astfel de campanii militare îmi sunt deasemenea pe plac. E adevărat că nu aş fi decla-
rat război supuşilor răzvrătiţi ci doar le-aş fi luat pofta de a se mai aduna şi nu le-aş fi 
permis celor mai periculoşi, şi pentru noi, celor mai apropiaţi duşmani să îi sprijine şi 
să ne creeze în ţară asemenea probleme.

Dar în situaţia de faţă a patriei mele mă uit îngrijorat în jur şi mă întreb, oare în-
tr-adevăr va fi acest război precum ni-l prefigurează entuziasmul; şi mă întreb, cine-l 
vrea, în ce împrejurări şi de ce? 

(...) propunerea mea de acum făcută în favoarea războilui este consecinţa acelui 
plan pe care duşmanii noştri îl au pentru noi de multă vreme (...)”   (Cuvântarea lui 
Robespierre după discursul lui Brissot) 

Stabiliţi, ce părere are Robespierre despre exportarea revoluţiei! Explicaţi, de ce nu 
consideră actuală declararea războiului?  [ T ]

Robespierre, cel mai de seamă conducător al 
iacobinilor

„(...) Am fost foarte emoţionat de aceste dovezi ale deschiderii faţă de mine ale 
Maiestăţii Voastre care pot fi folositoare pentru poporul meu. În acest moment, când 
în ciuda faptului că am acceptat noua constituţie partidele pun la cale pe faţă dis-
trugerea oricăror rămăşiţe ale monarhiei, mă adresez cu încredere Maiestăţii Voas-
tre. M-am adresat deja şi împăratului, ţarinei Rusiei, regilor Spaniei şi Suediei şi le-am 
înfăţişat ideea congresului mai marilor puteri europene sprijinit de armatele lor ca 
cea mai bună soluţie pentru frânarea rebelilor de aici, pentru crearea unei stări mai 
convenabile şi pentru a împiedica răspândirea problemelor ce ne macină pe noi şi în 
alte state ale Europei. Sper că Maiestatea Voastră acceptă ideile mele şi va ţine în cel 
mai strict secret acest pas la care am recurs. Cu siguranţă veţi înţelege că din cauza 
împrejurărilor sunt nevoit să dau dovadă de cea mai mare precauţie. (...)”  (Scrisoarea 
lui Ludovic al XVI-lea către regele Prusiei, decembrie 1791) 

Faceţi un rezumat despre caracteristicile relaţiei dintre regele Franţei şi celelalte pu-
teri feudale!  Ce doreşte regele să obţină prin scrisoarea sa? Ce argumente aduce el? 

De ce a sprijinit Ludovic al XVI-lea izbucnirea războiului?  [ O ]

Caricatură engleză despre un iacobin mă-
surând coroana 

Care detalii ale desenului ne 
sugerează părerea caricaturis-

tului despre iacobini?  [ O ]

PRĂBUŞIREA MONARHIEI  
„(...)  vrem să aducem la cunoştinţa acestui regat acele 
motive care i-au determinat pe aceşti doi domnitori să 

acţioneze şi intenţiile care îi călăuzesc. După ce au desfiinţat în mod abuziv dreptu-
rile și proprietăţile principilor germani în Alsacia şi Lorena, au tulburat şi periclitat 
ordinea şi guvernarea legală, au săvârşit atentate violente împotriva persoanei sfinte 
a regelui şi a familiei sale pe care zi de zi le-au repetat şi permanentizat, uzurpatorii 
puterii au întrecut orice măsură când au pornit un război nedrept împoriva Maiestăţii 
Sale Împăratul şi au atacat provinciile sale situate în Ţările de Jos. Agresiunea s-a răs-
frânt şi asupra unor posesii ale Imperiului German (...) un scop la fel de important (...) 
trebuie eradicată anarhia din miezul Franţei, trebuie pus capăt atacurilor împotriva 
tronului şi ale altarului, trebuie restabilită autoritatea legitimă, trebuie redată regelui 
siguranţa şi libertatea care i se cuvine şi trebuie create pentru el condiţiile pentru a-şi 
putea exercita autoritatea legitimă ce îi revine. (...)

(...) şi să muncească pentru binele supuşilor săi aşa cum a promis şi după cum cre-
de el de cuviinţă. 

Parisul şi locuitorii Parisului fără nici o deosebire sunt datori să se supună regelui 
(...) fără întârziere. Maiestăţile lor imperiale şi regale fac răspunzători pentru orice eve-
nimente pe oricare membru al adunării naţionale, al consiliilor judeţene, comunale, al 
conducerii oraşului Paris şi al gărzii naţionale precum şi pe toţi cei pe care îi priveşte 
această chestiune de a răspunde cu viaţa sau în faţa tribunalelor militare fără drept de 
clemenţă (...) dacă expun regele, regina şi familia regală la cele mai mici violenţe sau  
la cele mai mici atrocităţi (...), vor expune oraşul Paris represaliilor militare şi distru-
gerilor(...)” (Din manifestul prinţului de Braunschweig, comandantul militar al armatelor 
atacante austriece şi prusiene, 25 iulie 1792) 

Să trecem în revistă argu-
mentele şi cerinţele expuse 

în manifest! Cu ce scop a fost scris 
manifestul? Să scoatem în eviden-
ţă acel pasaj din care reiese că 
prinţul a dorit restabilirea absolu-
tismului! Ce reacţie a stârnit mani-
festul în Parisul expus atacului?  [ T ]
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Mulţimea şi voluntarii ocupă Tuilleriile (10 august 1792). Regele a cerut protecţia Adunării Naţionale care însă l-a pus sub acuzare  

Să realizăm în baza imaginii o relatare despre evenimente! Ce fel de grupuri se pot distinge în imagine? Ce efecte au putut 
avea evenimentele asupra relaţiilor politice şi a alegerii noului for legislativ, al Conventului?[ T ]

„(...) întreg poporul francez exclamă precum parizienii: 
Mergem împotriva duşmanului dar nu-i lăsăm pe tâlhari în 
spatele nostru ca să ne omoare nevestele şi copiii noştri.”  
(Marat)

Raportul de forţe din Convent

Să trecem în revistă grupările politice prezente în 
Convent! Să comparăm acest raport de forţe cu cel 

din Adunarea Naţională Legislativă!

Pe ce s-a bazat Marat? Ce fel de sentimente şi temeri 
exploatează el? [ O ]

RESPINGEREA PRIMULUI ATAC ŞI 
CONSECINŢELE SALE  

„Un grup, nu se ştie la instigarea cui, a declarat că nu părăseşte Parisul atâta timp 
cât închisorile sunt pline de trădători (căci toţi au fost astfel numiţi pe care-i ţin închişi 
în diferite închisori şi biserici), care după plecarea atâtor cetăţeni s-ar putea răscula 
şi-l vor elibera nu doar pe Maiestatea Sa, ci vor înfâptui o adevărată contrarevoluţie. 
Pentru a preîntâmpina acest fapt mulţi marseiezi şi brestoni au mărşăluit împreună 
cu puhoiul de sans-culotte (...) însoţindu-i pe criminalii plătiţi ai partidului. Aici, în mij-
locul ţipetelor mulţimii sălbatice au măcelărit mai mulţi preoţi refractari  [potrivnici 
autorităţilor] (...) Au ucis o sută şaptezeci de oameni dintre cei pe care i-au adus aici 
începând cu data de zece. După aceea au mers în închisoarea Abbaye unde de ase-
menea au măcelărit mulţi prizonieri printre care numeroase personalităţi stimabile. 

Deputaţii au trimis numaidecât şase dintre tovarăşii lor să verifice dacă pot fi opri-
te ororile. (...) de-abia au apucat să scape.”  (Din scrisoarea unui martor ocular englez 
George Monro, 1792) 

Ce aflăm din sursă? Ce mo-
tive au declanşat acţiunea? 

Cine au participat la ea? Să arătăm, 
care a fost poziţia autorului faţă de 
evenimente!  [ T ]

8

9

10

11



36 / Epoca Iluminismului şi a revoluţiilor (1714-1849)

„(...) mulţimea a pus mâna pe răngi şi ciocane năpustindu-se asupra obiectelor 
de cult în faţa cărora cu şase luni mai devreme încă îngenunchease. A fost uşor să 
fie convinsă că bisericile trebuie transformate în depozite şi că pocalurile şi crucile 
trebuie topite şi trasformate în bani, gratiile aurite în ghiulele, iar îngerii de aramă 
în tunuri (...) Voie bună nelimitată şi rânjete au însoţit campania împotriva celor mai 
sfinte manifestări ale religiei şi artei (...) Poporul s-a alăturat noii orgii, mândru că a 
înlăturat chinurile religiei; a râs în gura mare, a vorbit lucruri murdare şi a aruncat pe 
foc scaune de spovedanie. Târfa i-a arătat îngâmfată bărbatului ei chipul pe jumătate 
pârjolit al Suzanei inocente; iar sacramentul altarului a servit drept streşină deasupra 
prăvăliei cizmarului.”  (Mercier: Parisul Nou, 1793)   

Situaţia militară a Franţei între 1792 şi 1794

În ce perioade a fost situaţia militară favorabilă francezi-
lor şi când a devenit dificilă pentru ei? Să analizăm con-

secinţele militare ale răscoalelor interne! Să stabilim în baza 
hărţii cum s-a schimbat sau îmbunătăţit situaţia politică inter-
nă între 1793 şi 1794!  [ T ]

Proporţia pe judeţe în procente a preoţimii care a depus jurământul şi simbolul răs-
culaţilor regalişti

Să arătăm care a fost proporţia teritorială a rezistenţei 
opuse de preoţime! Să evaluăm în baza hărţii situaţia po-

litică a unor regiuni! Cu ce fel de factori se pot corela proporţi-
ile prezentate pe hartă. [ T ]

Explicaţi, despre ce relatează  
sursa! Arătaţi, cum s-a ajuns 

la această situaţie! Adunaţi din 
sursă verbele care indică compor-
tamentul mulţimii! Caracterizaţi 
relaţia dintre revoluţie şi religie! Ce 
consecinţe ideologice şi politice a 
avut această relaţie?  [ T ]

DICTATURA IACOBINĂ   
„2. Următoarele persoane pot fi considerate suspecte: 
mai întâi acelea care prin comportamentul, relaţiile, ex-

primarea verbală sau scrierile lor se manifestă ca adepţi ai tiraniei sau ai federalismu-
lui [a girondinilor] şi duşmani ai libertăţii. În al doilea rând aceia care nu îşi pot justifica 
sursele de subzistenţă şi îndeplinirea obligaţiilor lor cetăţeneşti. În al treilea rând ace-
ia cărora le-a fost refuzată recunoaşterea patriotismului lor. În al patrulea rând, acei 
funcţionari publici pe care Conventul sau împuterniciţii acestuia i-au concediat (...) 
acei soţi şi acele soţii ai emigranţilor precum şi taţii, mamele, fiii, fiicele, fraţii, surorile 
acestora care nu şi-au manifestat ataşamentul lor faţă de revoluţie. (...) 

10. În caz de necesitate, pot fi ţinute închise de către tribunalele civile şi cele de 
executare a pedepselor şi pot fi trimise în închisorile amintite mai sus acele persoane 
despre care s-a stabilit că nu pot fi întocmite rechizitorii împotriva lor sau care au fost 
achitaţi de sub învinuirile ce li s-au adus.   (Din legea referitoare la persoanele suspecte, 
septembrie 1793) 

Să-i trecem în revistă pe toţi cei la care se referă legea! Să vedem, care dintre cuceri-
rile de până acum ale revoluţiei sunt anulate prin această dispoziţie! Cine nu putea fi 

prins, din punct de vedere teoretic, conform acestei legi? [ T ]

Caricatură engleză despre Robespierre care trimite Franţa sub ghilotină  

Să stabilim, ce alt mesaj mai conţine caricatura în afara condamnării terorii!  [ O ]
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„5. Toţi cetătenii au dreptul de a ocupa orice funcţie publică. Popoare-
le libere, în alegerea    lor, nu cunosc alt motiv pentru a avantaja pe cineva 
decât virtutea şi talentul. (...) 

7. Nu pot fi interzise exprimarea gândurilor şi părerilor, fie pe calea 
presei sau pe oricare altă cale, dreptul de a se întruni paşnic şi dreptul de 
a-şi exercita liber religia. (...)

11.  Orice măsură împotriva individului care nu este luată în cazurile 
specificate de lege în conformitate cu  normele acesteia este abuzivă şi 
tiranică; cel împotriva căruia se exercită cu forţa o asemenea măsură, este 
îndreptăţit să opună rezistenţă cu forţa. (...)

16. Dreptul de proprietate constă în faptul că fiecare cetăţean poate 
să se bucure liber de bunurile sale, de venitul său, de fructul muncii şi al 
economiilor sale şi poate dispune liber de acestea. (...)

21. Întrajutorarea publică este o datorie sfântă. Societatea este datoa-
re să întreţină cetăţenii năpăstuiţi de soartă fie prin faptul că le asigură 
un loc de muncă, fie prin asigurarea subzistenţei celor care nu pot munci. 

22. Fiecare om are nevoie de educaţie. Societatea trebuie să facă tot 
posibilul pentru dezvoltarea spiritului public şi trebuie să facă învăţămân-
tul accesibil pentru fiecare cetăţean.”  (Din constituţia din 1793 care nu a 
intrat niciodată în vigoare) 

Să comparăm constituţia din 1791 cu cea din 1793! În ce domenii ob-
servăm diferenţe? Să comparăm constituţia cu politica dusă de iaco-

bini!  [ T ]

„Constituţia ar favoriza numai atentatele împotriva libertăţii pentru 
că nu e capabilă să pună capăt acestora...”   (Saint-Just)

Să facem un scurt rezumat al argumentelor conducătorului iacobin 
pentru suspendarea constituţiei! Să discutăm, în ce măsură poate fi 

susţinut acest punct de vedere, ce pericole ascunde el? Să comparăm argu-
mentaţia lui Saint-Just cu realitatea epocii iacobine!  [ T ]

Dictatura iacobină şi teroarea

Să stabilim cauzele apariţiei terorii! Să selectăm din schiţă consecinţele 
terorii! Ce a făcut posibilă încetarea terorii?  [ T ]

Măcelul femeilor din Lyon. „Vina” lor a fost faptul că au încercat să 
ceară clemenţă pentru cetăţenii azvârliţi în închisori.

De ce a devenit şi a putut deveni teroarea 
de nestăvilit? [ T ]

Marie Antoinette la Versailles (pictură) şi în carul care a transpor-
tat-o spre locul execuţiei (desen de David)
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DIRECTORATUL
„Acest cuvânt [suvernanitatea poporului] a 
părut în imaginaţia noastră, doar de aceea atât 

de colosal pentru că sufletul francezilor încă plin de superstiţii regalis-
te, a simţit nevoia de a-i învesti cu moştenirea tuturor acestor simboluri 
pompoase şi puteri absolute care au făcut atât de strălucitoare suverani-
tatea subminată. (...) Eu sunt de părere că în acel ritm în care ne-am ilu-
minat, pe măsură ce ne-am îndepărtat de acele vremuri când am crezut 
că ştim, dar în realitate doar am vrut să ştim, suveranitatea revine în li-
mitele sale adevărate căci, repet, suveranitatea poporului nu este deloc 
nelimitată şi multe regimuri lăudate şi mult apreciate, inclusiv acele de 
care încă ne simţim atât de devotaţi, va părea mai degrabă o concepţie 
ascetică, un plan nefericit al puterii totale, decât o republică. Aceste 
lucruri sunt adesea triste cu privire la libertate şi distrugătoare atât pent-
ru treburile publice cât şi pentru viaţa personală.”  (Abatele Sieyès, 1795) 

Să ne reamintim de cele învăţate despre
suveranitatea poprului! Să comparăm aces-

te lucruri cu părerea lui Sieyès! Cum şi de ce şi-a 
schimbat părerea abatele de altădată? [ T ]

Sistemul directoratului

Să comparăm sistemul directoratului cu 
prevederile constituţiei din 1791! Ce pro-

bleme s-au străduit să evite?  [ T ]

Pu
nc

te
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Iacobinii au justificat introducerea şi dezlănţuirea terorii prin pericolele interne şi externe care pândeau asupra 
Franţei. Acest lucru este acceptat şi de către o parte a istoriografiei ca pe un rău necesar care a salvat revoluţia. Însă 
această idee este contrazisă de faptul că cele mai multe execuţii au avut loc deja după obţinerea victoriilor interne şi 
externe. Se pune întrebarea, faţă de cine şi ce au apărat de fapt iacobinii? Majoritatea covărşitoare a victimelor terorii 
au fost ţărani şi cetăţeni de la oraşe, nu adepţii vechiului regim. Limitarea şi apoi încălcarea libertăţilor cu greu poate 
fi considerată o salvare a revoluţiei. În acelaşi timp, teroarea a servit nu numai ca mijloc pentru soluţionarea proble-
melor ci şi ea însăşi a dat naştere la rezistenţă micşorând considerabil tabăra adepţilor revoluţiei.

Să dezbatem dacă se poate salva oare libertatea prin teroare! Ce efecte creează imensele sacrificii de sânge? În ce relaţie 
este libertatea salvată prin teroare cu aceea pentru care la început oamenii au luptat?  [ T ]

Regele şi membrii familiei sale au fost închişi în zilele lui august în inchisoarea Temple. În scurt timp Ludovic a 
fost separat de familia sa. Soarta sa devenise evident o chestiune politică în lupta dintre girondini şi iacobini. De-
oarece mulţimea pariziană a vrut moartea regelui, Robespierre şi tovarăşii săi au cerut moartea regelui pentru a-şi 
mări popularitatea în detrimentul girondinilor. Girondinii s-au văzut nevoiţi să cedeze, iar regele a fost osândit, iar 
apoi executat (21 ianuarie 1793). Conventul a votat de două ori în privinţa sorţii regelui: prima dată în proporţie de 
387:334 iar apoi 361:360. 

21
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Să facem o comparaţie între 
cele două poziţii ale celor doi 

istorici eminenţi şi să le discutăm! 
Să analizăm aprecierile lor valori-
ce, ce scot în evidenţă şi ce omit, 
care dintre cauze şi consecinţe 
sunt puse în prim plan? Ce fel de 
om este prezentat regele de către 
cele două surse? Care sursă îi pre-
zintă mai degrabă trăsăturile per-
sonale şi care cele politice? [ O ]

„Apoi în ceaţa nopţii de iarnă l-au dus pe Ludovic în singurătatea închisorii sale 
medievale. 

În Convent fiecare deputat şi-a prezentat părerea şi după ce au făcut acest lucru în-
delung, au trecut la vot. (...)  Deputaţii au păşit rând pe rând înainte pentru a pronunţa 
sentinţa în timp ce de pe balustrăzi erau ovaţionaţi aceia care votaseră pentru moartea 
regelui şi-i înjurau pe cei împotriva morţii sale. Frica şi emoţiile au răscolit Parisul. În cafe-
nele oamenii făcuseră pariuri pe seama rezultatului votului în timp ce circula zvonul că 
contele de Artois [fratele regelui] a revenit şi că în curând va izbucni o răscoală regalistă. 

Sentinţa care i-a stabilit vinovăţia a fost aproape unanimă dar cum să îl pedep-
sească pe Ludovic? Propunerile de a se organiza un plebiscit în privinţa acestei chesti-
uni au fost pe rând respinse de teama unui război civil. Câţiva delegaţi au votat pent-
ru moartea regelui dar cerând suspendarea executării pedepsei. Alţii votaseră pentru 
exilarea regelui. La a doua numărătoare a voturilor delegaţii au votat cu doar un vot 
în plus pentru moartea necondiţionată a regelui. În mod nefericit, ultimul la vot a 
fost tocmai nepotul regelui, Égalité, fostul prinţ de Orleans, votând pentru moartea 
regelui, ceea ce i-a şocat chiar şi pe iacobini. (...) 

Ludovic a fost trezit noaptea la două ca să i se comunice că va muri. A cerut un 
răgaz de trei zile şi un preot pentru spovedanie care nu jurase pe constituţie. Prima 
dorinţă i-a fost respinsă, pe a doua i-au îndeplinit-o. Regele şi-a petrecut ziua şi noap-
tea pregătindu-se de moarte.”  (John Haycraft: În urma Revoluţiei Franceze, 1989)

„Răsculaţii din 10 august n-au avut nici cea mai mică intenţie să se mulţumească 
cu atât: regele trebuie condamnat. Cert este că în acel moment nu existau încă sufi-
ciente dovezi despre trădarea lui Ludovic al XVI-lea. Însă în ochii revoluţionarilor el 
era oricum vinovat. Aceasta este o dublă problemă. Trebuie făcută o selecţie atentă 
a documentelor capabile să ateste vinovăţia regelui care au ieşit doar mai târziu la 
iveală şi a documentelor opiniei publice. Contemporanii n-au cunoscut documetele 
compromiţătoare. Dar şi în lipsa unor dovezi formale au fost convinşi cu sfinţenie 
de trădarea regelui (...) Manifestul de la Koblenz al prinţului de Braunschweig care 
a ajuns la cunoştinţa parizienilor pe 1 august ameninţa că »va aplica represalii îm-
potriva oraşului şi-l va face una cu pământul«. Patrioţii au dorit să prevină inamicul. 
Răscoala, subliniem încă odată, a fost o reacţie defensivă. (...)

Poporul a vrut să-şi răzbune morţii şi să-i pedepsească pe complotişti. De aceea a 
fost instituit așa-numitul tribunal din 17 august care a avut menirea »de a se pronunţa 
în privinţa faptelor săvârşite în 10 august  şi a celor legate de acestea«. Dar oare s-ar 
fi mulţumit cu atâta, să se pronunţe asupra executorilor, iar vinovatul principal să 
scape? Aceste gânduri care îi treceau prin minte unui simplu sans-culotte, au fost for-
mulate cu exactitate de către Prudhomme în numărul din 25 august 1792 al gazetei 
Le Révolutions de Paris.

»Este uimitor –scria Prudhomme – că autorităţile orăşeneşti încă îi permit lui Ludo-
vic al XVI-lea să poarte spadă; dar şi mai uimitor este că se face atâta caz de păzirea 
unui om faţă de care tribunalul ar fi trebuit să înceapă procesul penal. Astfel, Angle-
mont cel executat ar fi putut să spună pe drept cuvânt judecătorilor săi: «Domnilor, 
noi am fost o ceată de briganţi care ne-am meritat moartea; dar căpetenia noastră 
este în mâinile domniilor voastre – şi ce faceţi cu el? De ce nu este printre noi? (...)«”  
(Albert Soboul: Procesul lui Ludovic al XVI-lea, 1966)

Execuţia lui Ludovic al XVI-lea

Cum primeşte mulţimea moar-
tea regelui?  [ T ] 23
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Ghilotina a devenit un mecanism pentru exe-
cuţii deoarece, conform medicului Guilottine 
care a făcut propunerea folosirii ei, faţă de 
metodele anterioare a fost mai puţin dure-
roasă, iar folosirea ei nu a necesitat pricepere 
profesională
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ACAPARAREA PUTERII  Directoratul s-a străduit să con-
solideze situaţia. Însă cu toate că aspectele financiare se 
rezolvaseră (a scăzut inflaţia) şi s-au consolidat relaţiile 
de proprietate, grupările politice şi forţele sociale care 
ani în şir s-au confruntat între ele nu au renunţat atât 
de uşor la planurile lor. Nu a putut fi menţinut cadrul 
constituţional pentru că folosindu-se de acesta când ex-
tremiştii de dreapta, când cei de stânga ajungeau în su-
perioritate la alegerile ce s-au ţinut anual. Directoratul, 
încălcând cadrul legislativ, și-a putut menţine puterea 
doar cu ajutorul armatei. Au continuat şi politica de ex-
pansiune aceasta fiind de fapt o moştenire a revoluţiei. 
A crescut importanţa armatei şi mai ales a conducăto-
rilor militari. Din ce în ce mai mulţi membri ai directora-
tului au văzut ieşirea din situaţie numai printr-o putere 
executivă puternică. De aceea, au susţinut preluarea 
puterii cu sprijin militar (lovitura de stat, 1799) de către
un general talentat, încununat cu cele mai multe victorii 
dintre toţi ofiţerii armatei, Bonaparte (Napoleon).   

SISTEMUL CONSULATULUI Napoleon a pus forul legis-
lativ să elaboreze o nouă constituţie care, practic, i-a asi-
gurat puteri absolute, dar s-a străduit să ascundă carac-
terul dictatorial al regimului său. Pe lângă cei doi colegi 
de consulat el a devenit prim-consulul. Regimul său a 
fost acceptat deoarece marea parte a societăţii (bur-
ghezia, ţărănimea) se săturase de luptele politice sânge-
roase. Aceasta a aşteptat de la putere pace, linişte şi 
stabilitate politică. În schimbul acestora a fost dispusă 
să renunţe la libertăţile politice în favoarea puterii care, 
în esenţă, nu i-a încălcat interesele. 

În politica sa internă Napoleon s-a străduit să consoli-
deze societatea civică. A recunoscut şi legiferat schim-
bările privitoare la dreptul de proprietate desfăşurat în 
timpul revoluţiei (de exemplu, împroprietărirea burghe-
zilor şi ţăranilor cu pământ). Elaborarea Codului Civil
(1804) a asigurat funcţionarea societăţii civile (libertăţi 
individuale, egalitatea în faţa legii, dreptul de proprie-
tate). A înfiinţat Banca Naţională Franceză (1808) şi a 
consolidat noua valută emisă pe timpul directoratului, 
francul. A elaborat sistemul instituţiilor universitare şi 
liceale. A reglementat relaţia sa cu biserica încheind 
un concordat cu papalitatea (1801).  Papalitatea a recu-
noscut dreptul statului francez de a interveni în viaţa bi-
sericească (de exemplu, numirea episcopilor) iar statul 
s-a îngrijit de funcţionarea bisericii (de exemplu, salari-
zarea preoţilor) şi a pus capăt hărţuirii bisericii. 

VICTORIOSUL CONDUCĂTOR DE OŞTI  Napoleon şi-a 
datorat însăşi accederea la putere în mare parte popula-
rităţii sale bazate pe succesele sale militare (de exem-
plu, înfrângerea austriecilor în Italia 1796-1797). Naţiu-
nea obosită de revoluţie nu a vrut să îşi piardă mândria 
naţională obţinută în timpul revoluţiei. 

Rezultatele militare ale lui Napoleon s-au dato-
rat capacităţilor sale geniale de strateg şi armatei 
moştenite din timpul revoluţiei. Revoluţia franceză a 

creat o adevărată armată de mase înflăcărată de ideea 
naţională şi în care criteriul de promovare a fost cel al 
capacităţii şi cel al originii sociale. Esenţa tacticii acestei 
armate a fost mobilitatea: în bătălii a reuşit să obţină 
superioritatea întotdeauna în momentele decisive. Dife-
ritele genuri de arme au fost mereu bine coordonate, iar 
artileria a fost folosită cu eficienţă. Napoleon a dezvol-
tat şi mai mult această armată. Soldaţii săi l-au privit cu 
entuziasm. Pe timpul campaniilor militare a trăit cu ei şi 
pe mulţi dintre ei i-a cunoscut personal, iar pe cei mai 
curajoşi i-a răsplătit, i-a avansat în grad. În momente cru-
ciale s-a avântat chiar el însuşi în bătălii. 

Napoleon a considerat Anglia ca principal adver-
sar. Indirect, campania sa aventuroasă din Egipt o por-
nise de fapt împotriva englezilor (1798-1799). Dorinţa sa 
a fost să acapareze drumurile spre coloniile engleze, în 
special cele spre India. Însă nu a reuşit să-i înduplece pe 
englezi, dimpotrivă, flota militară britanică a dispersat 
flota franceză. Ţara insulară a înfiinţat o nouă alianţă cu 
puterile continentale. Napoleon i-a învins pe austri-
eci (Marengo, 1800) şi pentru un timp însăşi Anglia a 
cerut pace (Pacea de la Amiens, 1802) . 

IMPERIUL  Napoleon s-a încoronat împărat în 1804. 
Cu aceasta a căzut masca consulatului de pe guvernarea 
sa absolută. Ba chiar şi moştenirea revoluţiei a fost dată 
uitării. S-a format o nouă aristocraţie avidă de titluri. Şi 
scopul politicii externe s-a modificat: împăratul tindea 
la hegemonie în Europa ignorând secătuirea resurselor 
ţării sale. A apărut şi străduinţa de a-şi întemeia o dinas-
tie deşi domnitorii Europei au văzut în el nu doar un con-
ducător de oşti parvenit, ci şi omul revoluţiei.

Duelul cu Marea Britanie a continuat. Coaliţiile or-
ganizate de englezi au fost rând pe rând învinse de Na-
poleon în bătăliile pe uscat (Austerlitz, 1805; Jena, 1806; 
Friedland, 1807; Wagram, 1809). Dar nu a reuşit să spar-
gă puterea ţării insulare. Amiralul Nelson în bătălia de 
la Trafalgar (1805) în care de fapt el fusese rănit mortal 
a dat o grea lovitură flotei franceze. Astfel, a dispărut şi 
ultima speranţă a lui Napoleon de a invada insula brita-
nică. Şi blocada continentală anunţată în Berlin care in-
terzicea comerţul ţărilor continentale cu englezii (1806) 
s-a dovedit ineficientă. Englezii au eliminat efectele blo-
cadei prin comerţul cu coloniile lor şi cu America Latină.

ÎNLĂTURAREA DE LA PUTERE A LUI NAPOLEON Pen-
tru popoarele Europei, întreţinerea armatei şi a campani-
ilor militare ale lui Napoleon a însemnat o povară din ce 
în ce mai mare. Împotriva cuceritorilor – tocmai sub in-
fluenţa franceză – ia naştere sentimentul naţional iar 
rezistenţa a atras din ce în ce mai multe forţe (de exem-
plu, Spania). Dinastiile istorice, nici în ciuda înfrânge-
rilor lor repetate nu au fost dispuse să-l accepte pe Na-
poleon care a mutat după placul său frontierele statelor 
şi a numit regi dintre rudele şi comandanţii săi militari. 
În zadar l-a obligat pe Francisc I să-i acorde mâna fiicei 
sale Maria Luiza, făcându-şi rude printre cea mai veche 

6. Domnia şi răsturnarea de la putere a lui Napoleon
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dinastie europeană. Franţa a început să dea semne de 
epuizare începând să iasă la iveală faptul că războaiele 
permanente nu mai serveau interesele ţării.

Din cauza încălcării blocadei continentale Napoleon 
a pornit război împotriva Rusiei (1812). Împotriva ar-
matei uriaşe a împăratului – în care şi-au trimis soldaţi 
şi imperiile vasale – ruşii, sub conducerea generalului 
Kutuzov au aplicat tactica pământului pârjolit. Împăratul 
a reuşit să obţină victorie la Borodino şi a ocupat Mos-
cova. Dar ţarul Rusiei nu a cerut pace, astfel că împăratul 
a devenit în oraş victima propriilor sale succese militare. 
După ce ruşii au incendiat şi Moscova, din cauza iernii 
grele şi a difi cultăţilor de aprovizionare Napoleon a 
pornit retragerea trupelor sale, însă ruşii au dat o lovi-
tură decisivă asupra rămășiţelor armatei sale (trece-
rea râului Berezina).

Eşecul lui Napoleon a determinat puterile europene să 
îşi mobilizeze din nou armatele împotriva lui. Armata îm-
păratului constituită din ostaşi tineri a suferit înfrângere 
la Leipzig (1813) împotriva puterilor coaliţiei. În „bătălia 
popoarelor“ au căzut peste o sută de mii de soldaţi. Anul 
care a urmat împăratul a fost nevoit să recunoască necon-
diţionat înfrângerea. A fost exilat pe Insula Elba de unde 
însă s-a mai întors la putere. Dar ţara epuizată n-a mai avut 
nici o şansă: în 1815 la Waterloo a suferit o înfrângere defi -
nitivă. Napoleon a murit în îndepărtata colonie engleză, 
pe Insula Sfânta Elena în exil (1821). 

CONGRESUL DE LA VIENA ŞI SFÂNTA ALIANŢĂ   După 
războaiele napoleoniene, conducătorii marilor puteri
– deschizând un nou capitol în istoria diplomaţiei – au 
ţinut la Viena o conferinţă  (1814-1815) despre reorga-

nizare. Învingătorii au fost călăuziţi de trei scopuri prin-
cipale: restaurarea autorităţii dinastiilor tradiţionale, 
reglementarea durabilă a raporturilor de putere şi 
stoparea proceselor revoluţionare. 

După înfrângerea Franţei, Rusia s-a întărit substanţi-
al. Din această cauză, diplomaţia engleză – sprijinită de 
către alte puteri continentale – s-a străduit să limiteze 
expansiunea Rusiei. Acest lucru s-a realizat doar parţi-
al: ruşii şi-au păstrat, ba mai mult, şi-au extins cuceririle 
din Polonia şi au mai obţinut Finlanda şi Basarabia. De 
aceea englezii au sprijinit întărirea Austriei şi a Prusiei 
care au îndeplinit rolul unor puteri de echilibru. (Aus-
tria a obţinut Veneţia şi Lombardia iar Prusia regiunea 
Ruhr). Din motive similare nu au anihilat nici puterea 
Franţei învinse. Dar a compensat ţările ameninţate de 
ea prin anexiuni teritoriale. Olanda s-a extins anexând 
Belgia, Regatul Sardiniei cu Genova. Marea Britanie s-a 
întărit cu noi colonii (India, Colonia Capului) şi a obţinut 
puncte strategice în Marea Mediterană (Malta, Insulele 
Ionice). 

La Congresul de la Viena, marile puteri feudale Rusia, 
Austria şi Prusia au încheiat aşa-numita Sfânta Alian-
ţă la care au aderat majoritatea statelor europene (fără 
Anglia). În vederea înăbuşirii mişcărilor revoluţionare 
și naţionale s-au înţeles asupra unui ajutor mutual. Au 
căzut de acord şi asupra dreptului intervenţiei armate. 
Puterile ostile schimbărilor, dornice să menţină sistemul 
feudal (reacţionare) s-au întrunit în deceniile următoare 
cu regularitate la congrese la care au dezbătut situaţia 
internaţională. Prin aceasta, chiar dacă au frânat mişcă-
rile revoluţionare, totuşi au împiedicat izbucnirea con-
fl ictelor mai mari.

Arhivă

Napoleon îi determină pe cei din Consiliul Celor Cincisute să-i recunoască autoritatea (1799)

Care caracteristici ale imaginii sunt scoase în evidenţă? Cum denumim modul de preluare a puterii de către Napoleon? Care 
factori (sociali, politici, militari, personali) au jucat un rol important în reuşita acţiunii? [ T ]

ACAPARAREA PUTERII 

1
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SISTEMUL CONSULATULUI  

„25. Numai atunci se pot emite noi legi dacă conducerea le-a propus, le-a fă-
cut cunoscute Tribunalului, iar Corpul Legislativ le-a acceptat printr-o hotărâre

    26. Proiectele de lege propuse de guvern sunt compuse din articole. În decursul dez-
baterilor privind proiectele de lege, guvernul le poate retrage şi modifica pe toate. (...)

     39. Conducerea este încredinţată unui consul ce poate fi reales oricând, numit pe 
10 ani. (...) Constituţia îl desemnează pe cetăţeanul Bonaparte drept prim-consul, (...)

     41. Prim-consulul promulgă legile; el îi numeşte şi îi schimbă după placul său pe 
membrii Consiliului de Stat, miniştri, ambasadori şi alţi funcţionari de rang ai afaceri-
lor externe, ofiţerii forţelor armate terestre şi navale, membrii administraţiei locale şi 
comisarii guvernamentali desemnaţi pe lângă judecătorii. (...) el îi numeşte pe judecă-
torii de drept civil şi de drept penal, dar nu îi poate demite.  (Din constituţia din 1799)

   

„144. Bărbatul poate să se căsătorească numai după împlinirea vârstei de optspre-
zece ani iar femeia după împlinirea vârstei de cincisprezece ani.

145. Cu toate acestea, împăratul are dreptul, în cazuri deosebite, de a face excepţie 
de această limită de vârstă.

146. Căsătoria nu poate fi încheiată fără să fie de comun acord.

203. Soţul şi soţia se angajează prin contractul de căsătorie să-şi asigure reciproc 
hrana, să se ajute şi să-şi crească împreună copiii.

205. Copiii sunt datori faţă de părinţii lor şi alte rude de-a lor să le asigure hrana 
dacă vor avea asemenea nevoi.

212. Soţii sunt datori unul faţă de celălat să fie fideli, să se ajute unul pe celălalt, să 
se îngrijească unul de celălalt.

213. Bărbatul e dator să-şi ocrotească soţia, iar femeia e datoare să asculte de soţul 
ei. 

227. Căsătoria poate fi desfăcută: 1. Prin moartea unuia dintre soţi; 2. Prin divorţul 
exprimat public; 3. În urma morţii civile ca o consecinţă a condamnării penale pe 
viaţă a unuia dintre soţi.”  (Fragment din Codul Civil, 1804)

Să trecem în revistă caracteristicile modelului de familie în vremea respectivă! În ce 
măsură a însemnat aceasta o schimbare faţă de concepţia medievală? În ce măsură 

se deosebeşte acest model de ideile epocii noastre? Ce însemnătate are faptul că această 
chestiune este reglementată de codul civil? Să caracterizăm în  baza sursei rolul femeii! [ T ]

Să denumim forma de stat 
prezentată în schiţă! Să ară-

tăm, care sunt trăsăturile demo-
cratice şi care sunt cele dictatorice 
ale formei de stat! [ O ]

Să stabilim în baza sursei de-
numirea forului legislativ şi a 

celui executiv în Franţa de atunci! 
Să trecem în revistă competenţele 
şefului puterii executive! Să anali-
zăm relaţia dintre puterea executi-
vă şi cea legislativă! [ T ]

Să dezbatem fiecare drept în parte pentru a vedea de ce sunt ele importante pentru 
funcţionarea societăţii civile! [ O ]

DREPTURILE ASIGURATE ÎN CO-
DUL CIVIL 
§ drepturi individuale 
§ egalitatea în faţa legii
§ libertatea religioasă
§ căsătoria civilă
§ dreptul de proprietate
§ drepul alegerii muncii

DREPTURILE ASIGURATE ÎN CO-

§ drepturi individuale 
§ egalitatea în faţa legii
§ libertatea religioasă

§ dreptul de proprietate§ dreptul de proprietate
§ drepul alegerii muncii
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VICTORIOSUL CONDUCĂTOR DE OŞTI  

Campaniile militare ale lui Napoleon din Italia şi Egipt

Să stabilim, ce scopuri a avut Napoleon cu fiecare campanie în parte! Să evaluăm 
scopurile de perspectivă ale campaniilor militare! Ce oportunităţi au putut asigura 

acestea pentru Franţa? Să prezentăm, ce pericole s-au ascuns pentru Napoleon în spatele 
campaniei militare din Egipt! [ T ]

Caricatură engleză despre campania militară a 
francezilor în Italia

Ce ironizează caricatura? Ce 
cunoaştem despre modul în 

care au fost adunate materialele 
expuse în Louvre şi British Mu-
seum?  [ T ]

„Trebuie să trăim pe cheltuiala inamicului, nu de aceea facem invazia ca noi să le 
aducem lor comori...”   (Carnot, membru al Directoratului, „organizatorul victoriei”)

    „Soldaţi! Sunteţi prost îmbrăcaţi şi prost hrăniţi. Guvernul vă datorează mult dar 
nu vă poate da nimic. Este demnă de recunoştinţă răbdarea voastră şi curajul de care 
aţi dat dovadă printre stânci. Dar nu aduce gloria asupra voastră, niciuna din razele 
ei nu cade asupra voastră! Eu vreau să vă conduc spre cele mai fertile câmpii ale lu-
mii. Vor ajunge provincii bogate, oraşe mari sub stăpânirea voastră. Acolo veţi găsi 
cinstea, gloria şi bogăţia! Soldaţi ai armatei din Italia, aveţi suficient curaj şi răbdare?”  
(Manifestul lui Napoleon către soldaţii din Italia, 1796) 

„Ziua următoare, deja dis de dimineaţă s-au auzit tunurile. Am observat, că împăra-
tul a trimis puţine trupe în aripa dreaptă; prin aceasta a pregătit inamicului o capcană ca 
acesta să poată ocupa cu uşurinţă Tilnitz-ul, să traverseze pârâul Goldbach şi să meargă 
în Gross-Raigern pentru ca punând stăpânire pe drumul ce duce de la Brünn spre Viena, 
să le taie calea de întoarcere. Austriecii şi ruşii au căzut în capcană pentru că spre nefe-
ricirea lor, au adunat prea multe forţe în cătlanul de la Tilnitz. (...)

     Împăratul, pe care l-am lăsat pe platoul de la Pratzen coborând de acolo cu tru-
pele lui Soult, cu toată garda sa, cu infanteria, cavaleria şi artileria a luat-o în mare vite-
ză spre Tilnitz, unde a atacat pe la spate coloanele militare inamice pe care mareşalul 
Davout le-a atacat din faţă. În acest moment, puhoiul de austrieci şi ruşi, surprinşi între 
două focuri, au ajuns într-o stare de nedescris şi fiecare a început să fugă încotro vedea. 
Unii au fugit de-a valma în mlaştini, dar infanteriştii noştri i-au mânat afară de acolo; alţii 
sperau să scape pe drumul dintre cele două lacuri; însă cavaleria noastră îi atacă şi face 
un măcel groaznic printre ei: în final, cea mai mare parte a inamicului, mai cu seamă 
ruşii, caută scăpare prin traversarea gheţii lacului. Aceasta a fost groasă de-a binelea, 
câte 5-6000 de oameni, cu puţină disciplină, putea ajunge în mijlocul lacului Satschan, 
moment în care Napoleon a ordonat artileriei să bombardeze gheaţa care s-a crăpat în 
multe locuri, s-au auzit sunete groaznice de crepătură! Apa, izbucnind printre crepături, 
a invadat cu iuţeală plăcile de gheaţă, iar mii şi mii de ruşi, dimpreună cu caii, tunurile 
şi carele lor, s-au scufundat încetul cu încetul în adâncimi. (...)”  (Amintirile generalului 
Marbot despre bătălia de la Austerlitz) 

Să stabilim o legătură între 
aprovizionarea armatei fran-

ceze şi cuceririle sale! Să comparăm 
acest aspect cu argumentele folo-
site cu ocazia dezbaterii declaraţiei 
de război în 1792! Să formulăm, în 
ce constă diferenţa dintre punctul 
de vedere al lui Carnot şi cel al lui 
Bonaparte!  [ O ]

IMPERIUL
„Jur, să apăr integritatea teritorială a republicii, să veghez 
asupra respectării legilor concordatului şi să respect liber-

tatea de religie, egalitatea în faţa legii, drepturile politice şi cele civile, irevocabilitatea 
vânzării bunurilor naţionale, să institui impozite şi vămi numai prin respectarea lega-
lităţii, să menţin instituţia Ordinului de Onoare iar în timpul guvernării mele nu voi 
precupeţi nicio clipă pentru asigurarea intereselor, fericirii şi gloriei poporului fran-
cez!”  (Jurământul de încoronare al lui Napoleon)

Dovediţi în baza textului 
jurământului că imperiul nu a 

desfiinţat cuceririle revoluţiei! [ O ]

Să cercetăm, în ce condiţii (si-
tuaţia politică şi militară) s-a 

ajuns la bătălia de la Austerlitz? Să 
trecem în revistă paşii întreprinşi 
de Napoleon pentru a obţine vic-
toria! Dintre aceştia, care pot fi 
atribuiţi talentului militar strategic 
al lui Napoleon?  [ C ]
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Campaniile militare ale lui Napoleon 1805-
1811

Să întocmim o schiţă despre 
campaniile militare ale lui 

Napoleon (adversarul principal, 
bătălii, rezultate)! De ce a fost ne-
voie în permanenţă de campanii 
militare? Care a fost scopul blo-
cadei continentale? Ce interese 
a servit şi a lezat? Să evaluăm în 
baza hărţii poziţia de mare putere 
a Franţei!  [ T ]

„1.Se declară starea de blocadă asupra Insulelor Britanice.
2. Este interzis orice fel de comerţ, orice fel de legătură cu Insulele Britanice. Drept 

urmare, se confiscă orice fel de scrisori sau pachete scrise în engleză respectiv cu 
destinaţia Anglia sau expediate unor engelzi.

3. Oricare supus britanic fie el de orice rang sau stare pe care îl întâlnim în teritoriul 
nostru propriu sau ocupat de noi, este considerat prizonier de război. 

4. Orice fel de afacere, orice fel de marfă, orice fel de bunuri indiferent de caracte-
rul lor care constituie proprietatea unui supus englez, se confiscă.

7. Nici un fel de navă britanică care soseşte din Anglia sau din coloniile sale sau 
care după decretarea prezentului decret s-a aflat acolo, nu poate fi primită în niciun 
port.

8. Orice navă care încalcă prin declaraţie falsă prevederile prezentei dispoziţii, se 
reţine şi atât vaporul precum şi întreaga încărcătură se confiscă la fel ca şi cum ar fi de 
provenienţă engleză.”  (Blocada continentală, 21 noiembrie 1809)

Arderea publică a unor mărfuri engleze de 
contrabandă

Câte şi ce concluzii se pot tra-
ge din evenimentul redat?  [ 

T ]

Ce scop doreşte să atingă 
dispoziţia? Să trecem în re-

vistă dispoziţiile menite să asigure 
atingerea acestui scop! Să le selec-
tăm în funcţie de domeniile vieţii 
asupra cărora acestea se răsfrâng! 
Să dezbatem, care sunt şansele 
punerii în aplicare şi ale realizării 
blocadei!  [ O ]

Caricatură engleză despre relaţiile anglo-fran-
ceze  

Ce roluri le-a atribuit carica-
turistul celor două state?  [ T ]
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ÎNLĂTURAREA DE LA PUTERE 
A LUI NAPOLEON  

„„În Europa există patru mari puteri (...) în fruntea lor aflân-
du-se Franţa, mai puternică decât oricare dintre celelalte trei, 
ba chiar fiind în stare să reziste împotriva tuturor. Ţara noastră 

uneşte oamenii şi bogăţia. Două din cele trei care îşi împart sferele de influenţă cu ea îi 
sunt concurente şi duşmani fireşti. Cea de-a treia, pe care o despart întinderi uriaşe de 
ea, în mod direct deloc nu este un duşman, dar indirect, este duşmanul firesc al celor 
mai vechi aliaţi ai noştri. 

    Este necesar ca pe viitor Austria să nu se învecineze direct cu Franţa şi cu statele înte-
meiate de francezi şi ca în schimbul statului veneţian, al Tirolului, al domeniilor sale 
din Suabia şi al pretenţiilor ei asupra statelor învecinate să îi dăm Ţara Românească, 
Basarabia şi colţul cel mai nordic al Bulgariei. Astfel, ruşii vor deveni concurenţii fireşti şi 
duşmanii Austriei, dar ea va găsi un aliat firesc în Franţa.”  (Scrisoarea lui Talleyrand către 
împărat, 1805) 

„Armata a pornit neîntârziat din Moscova. Cei 100 de mii de soldaţi mărşăluind în 
faţă – cu viţeii [cu rucsacurile], echipamentul militar complet, 500 de tunuri şi 2000 
de care de artilerie -   în această coloană militară ce număra 140 de mii de oameni şi 
circa 50 de mii de tot felul de cai, evoca încă renumita armată victorioasă. Ceilalţi însă, 
în marea lor majoritate semănau cu o hoardă de tâlhari tătari întorşi din norocoasele 
lor incursiuni de jaf. Aici, în trei sau patru rânduri pe distanţe infinite şi într-o devălmă-
şală completă erau caleşti, care, trăsuri scumpe şi tot felul de mijloace de transport. 
Aici – trofeele ca pradă de război: steaguri ruseşti, turceşti, persane; acolo – ţărani 
ruşi bărboşi care îşi însoţeau sau duceau prada, pe 
care [în care] le-au încărcat cu de toate ce le-a venit 
în mână (...) 

Mi-a sărit în ochi în mod deosebit în oastea ce se 
retrăgea o mulţime formată din diferite naţii, fără 
arme, uniformă şi slugi; oamenii, înjurând în cele mai 
diverse limbi, au mânat zbierând şi lovind căluţii ce 
trăgeau nişte trăsuri elegante legate între ele cu fu-
nii. Trăsurile erau pline fie cu alimente, fie cu prada 
salvată din incendii (...) îţi venea să crezi că vezi ceva 
caravană, un trib rătăcit sau mai degrabă o oştire din 
antichitate care se întoarce acasă cu sclavi şi pradă 
de la o campanie mai mare de jaf ...”  (De Ségur: Cam-
pania împotriva Moscovei din 1812) 

Să întocmim în baza sursei o 
schiţă despre tendinţele din 

acea vreme ale marilor puteri! Să 
verificăm, ce funcţie îndeplinea în 
acea vreme Talleyrand şi ce rol a 
jucat el mai devreme în viaţa poli-
tică! Să trecem în revistă propune-
rile lui Talleyrand! Despre ce fel de 
schimbare politică externă a vrut 
să-l convingă pe împărat? În ce 
măsură se potrivesc planurile lui 
Talleyrand cu cele ale împăratului 
şi prin ce diferă ele?  [ S ]

Ce trăsături ale campaniilor 
militare din vremea respec-

tivă pot fi observate în sursă? Să 
trecem în revistă caracteristicile 
armatei franceze la începutul retra-
gerii! Cum s-a putut schimba starea 
armatei în decursul retragerii? [ T ]

Înlăturarea de la putere a lui Napoleon

Să urmărim evenimentele militare care au dus la 
înlăturarea lui Napoleon! Să analizăm, prin ce s-a 

deosebit campania militară din Rusia de campaniile 
anterioare ale lui Napoleon! Ce schimbări indică harta 
în privinţa situaţiei Franţei ca mare putere?  [ T ]

Retragerea Marii Armate din Rusia

Să caracterizăm starea oştirilor 
lui Napoleon! Din cauza căror 

factori a ajuns armata în această sta-
re? [ T ]
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CONGRESUL DE LA VIENA ŞI 
SFÂNTA ALIANŢĂ   

„În numele celei mai Sfinte Treimi indivizibile! Maiestăţile 
lor Împăratul Austriei, Regele Prusiei şi Ţarul fiecărei Rusii, 
în urma acelor mari evenimente care au caracterizat cur-

sul ultimilor trei ani (…) declară solemn că singurul scop al prezentelor prevederi este 
următorul: 

I. Conform acelor puncte ale Sfintei Scripturi care poruncesc oamenilor ca uniţi 
prin legământul frăţiei şi considerându-se unii pe alţii compatrioţi, să-şi acorde sprijin 
reciproc cu orice ocazie şi în orice loc: faţă de supuşii lor şi armatele lor ei se consideră 
părinţi; şi îi înflăcărează pentru apărarea credinţei, păcii şi dreptăţii.”

(Actul de bază al Sfintei Alianţe, 1815) 

„I. Toate acele state care constituind alianţa europeană se află în stare revoluţiona-
ră şi reprezintă un pericol şi pentru alte state, încetează să mai fie membre ale alianţei 
până când nu va fi restabilită ordinea.

II. Puterile nu vor recunoaşte nici un fel de schimbare efectuată de guverne ilegi-
time.

III. Dacă oricare stat va considera apropierea altui stat periculoasă, va lua măsuri 
mai întâi de convingere, iar în caz de nevoie, militare.”   (Hotărârile congresului de la 
Troppau ale Sfintei Alianţe, 1820)

Care puteri au încheiat alian-
ţa? Cine şi de ce au rămas în 

afara alianţei? Care a fost scopul 
principal al alianţei? Ce drepturi 
au formulat puterile în apărarea 
propriilor lor interese?  [ T ]

Europa Congresului de la Viena

Să cuprindem într-un tabel 
creşterile teritoriale ale fiecă-

rui imperiu european! Să arătăm 
ce interese de putere au existat în 
spatele acestor modificări terito-
riale! Cum s-a schimbat echilibrul 
de forţe faţă de situaţia din secolul 
al XVIII-lea? Ce alianţă între puteri 
indică harta? Cine a rămas în afara 
ei şi din ce cauză?  [ T ]

Cele două laturi ale Congresului de la Viena: 
tratative şi baluri. La prima mare conferinţă a 
diplomaţiei cei care au decis în spatele scenei 
au fost domnitorii şi politicienii influenţi (Met-
ternich, Talleyrand)

De ce a însemnat un punct 
de cotitură în istoria diplo-

maţiei, Congresul de la Viena? Ce 
fel de soluţii durabile s-au născut 
la congres!  [ T ]
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Napoleon este o binecunoscută figură a istoriei. Adepţii lui sunt fascinaţi de omul simplu care a făcut o carieră 
atât de strălucită, de marele conducător de oşti şi organizatorul de stat. Văd în el într-o măsură mai mică tiranul, cu-
ceritorul care a pus pe foc Europa, cel care a călcat în picioare libertatea popoarelor.

„Pentru tatăl său împăratul a fost doar conducătorul de oşti cel iubit 
pe care l-a adorat şi pentru care s-a jertfit; Marius a însemnat mai mult 
pentru el. A fost un unificator al francezilor predestinat de soartă care a 
păşit în dominaţia mondială în locul unităţii romane. (...)Un continuator 
al lui  Carol cel Mare, (...) Richelieu, Ludovic al XIV-lea şi al Comitetului 
de Bunăstare care fără îndoială îşi are petele, greşelile sale, ba chiar şi 
păcatele sale, adică e om; Dar este majestos în greşelile sale, strălucitor 
în petele sale, măreţ în păcatele sale. El a fost acel om de stat trimis de 
destin care a constrâns fiecare naţiune să-şi amintească de noi ca: ma-
rea naţiune. A fost chiar mai mult; el a fost întruchiparea Franţei când a 
cucerit Europa cu sabia pe care a ţinut-o cu tărie şi a cucerit lumea cu 
luminăţia pe care a împrăştiat-o peste tot. Marius a văzut această stafie 
magnifică în Bonaparte care mereu va sta acolo la hotarele noastre şi va 
veghea asupra viitorului nostru. Tiran dar dictator; un tiran care a răsărit 
din Republică şi a cuprins o revoluţie. Napoleon în ochii lui a fost popo-
rul întruchipat într-un singur om precum Iisus Dumnezeul întruchipat în 
om.”  (Victor Hugo: Mizerabilii, 1862)

„Însă ceea ce pe mine mă desparte cât o lume întreagă de Heine este 
tocmai zeificarea lui Napoleon. Îi iert poetului adorarea lui Napoleon – 
căci Napoleon însuşi a fost o poezie – dar nu îi voi ierta niciodată filoso-
fului că îl iubeşte pe Napoleon cel real. Să-l iubeşti pe acesta! Atunci mai 
bine îi iubesc pe domnitorii noştri ce se schimbă între ei în mijlocul su-
netelor muzicale din bazarurile de joacă. (...) Căci ceilalţi doar îmi pot lua 
libertatea pe când acestuia eu i-aş putea-o da. Să iubeşti un erou care se 
iubeşte doar pe sine, un jucător de şah nemilos care are nevoie de noi 
doar ca de nişte figuri de şah şi ne aruncă dacă a obţinut partida. De ce 
întotdeauna oamenii nebuni l-au iubit pe cel de care ar fi trebuit să le fie 
cea mai tare groază? Ori de câte ori Dumnezeu a vrut să-i facă foarte mici 
pe oamenii încrezuţi, le-a trimis mereu oameni mari. (...) 

Napoleon (...) a înţeles prea bine guvernele germane. A ştiut că 
neamţul va fi cu mare plăcere slugă, dar să aibe şi el o slugă. I-a făcut pe 
principii germani domnitori absoluţi faţă de supuşii lor, iar în schimb ei 
au devenit supuşii lui. (...)”  (Börne: Scrisori din Paris, 1831) 

Ce schimbări politice a realizat Napoleon în spaţiul german? Cum se 
reflectă faptele sale în atitudinile despre domnitor?  [ O ]

Să evaluăm rolul istoric al lui Napoleon! Să arătăm, ce anume a contribuit la popularitatea lui Napoleon şi ce menţine aceas-
tă popularitate până în zilele noastre!  [ T ]

Cele două feţe dintre atâtea feţe ale lui Napoleon. Într-una din 
imagini apare ca un conducător de oşti şi politician pus pe fapte 
măreţe, un „ales al providenţei”. În cealaltă imagine este Napo-
leon după una dintre cele mai sângeroase bătălii cu peste o sută 
de mii de victime (desenul unui caricaturist englez) 

Să caracterizăm cele două imagini despre 
Napoleon! Câte alte feţe a mai avut Napo-

leon? [ T ]

Să trecem în revistă, ce a însemnat Napo-
leon pentru Marius, eroul romanului! În 

funcţie de ce considerente putem grupa facto-
rii selectaţi? Să încercăm să desluşim din sursă, 
care a fost atitudinea scriitorului romanului, Vic-
tor Hugo!  [ T ]
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MIŞCĂRILE ANILOR DOUĂZECI Primele mişcări re-
voluţionare împotriva sistemului vienez au apărut în 
anii 1820 în sudul Europei. În Spania iar apoi în Regatul 
Neapolelui domnitorii instauraţi cu putere absolută de 
către Sfânta Alianţă au fost constrânși de către ofiţerii 
din armată să emită constituţii. Mişcarea grupărilor ofi-
ţereşti lipsită de baza maselor a fost rapid înfrântă de 
intervenţia franceză şi cea austriacă. 

În timpul luptei de eliberare a grecilor (1821-1829) 
funcţionarea Sfintei Alianţe s-a împotmolit deoarece 
solidaritatea dinastică şi interesul politic s-au bătut cap 
în cap. Lupta de eliberare a marcat reconsiderarea rela-
ţiilor Balcanilor. Imperiul Otoman slăbea din ce în ce 
mai tare, iar golul de putere creat în Balcani a vrut 
să-l umple Rusia. Când grecii s-au răsculat împotriva 
dominaţiei turceşti, Rusia s-a grăbit în ajutorul mişcării 
naţionale greceşti deoarece prin slăbirea turcilor a spe-
rat să poată obţine strâmtorile care fac legătura cu 
mările calde (Bosfor, Dardanele). Englezii şi francezii
au vrut să prevină acest lucru dar nu i-au putut sprijini 
pe faţă – nici din cauza opiniei publice nefavorabile – pe 
turcii care înăbuşeau în sânge răscoala grecilor creştini. 
De aceea, s-au implicat în conflict de partea grecilor
(ca şi ruşii) şi flota lor a învins-o pe cea otomană (Navari-
no,1827). Însă când s-a încheiat pacea, i-au împiedicat 
pe ruşi să aibă pretenţii prea mari în zonă. Însă tensi-
unea care a apărut în urma slăbirii Imperiului Otoman, 
aşa-numita problemă orientală, a rămas nerezolvată.   

REVOLUŢIA DE LA PARIS DIN 1830  După înlăturarea 
lui Napoleon în Franţa a fost readusă la putere (resta-
urare) dinastia Bourbonilor. La început, domnitorul a 
respectat cadrul monarhiei constituţionale aprobat 
de învingători şi  - continuând politica internă a lui 
Napoleon – nu s-a atins nici de relaţiile de proprietate 
instituite în timpul revoluţiei. Însă emigranţii, care au 
constituit sprijinul monarhiei, au urgentat măsuri 
mai drastice. S-a încercat despăgubirea nobilior care în 
timpul revoluţiei şi-au pierdut pământurile, au vrut să 
mărească rolul bisericii în viaţa publică şi în educaţie, 
să înăsprească cenzura. Legislativul – în care majorita-
ră a fost în permanenţă burghezia – a respins acestea. 
Divergenţele dintre burghezie şi foştii emigranţi s-au 
amplificat atât de tare încât regele, de teama unei re-
voluţii – folosindu-se de dreptul său constituţional – a 
dizolvat legislativul. 

Mulţimea pariziană stupefiată s-a revoltat. În trei 
zile a ieşit la iveală cât de instabilă a fost restauraţia (27-
29 iulie 1830). Regele s-a refugiat. Reprezentanţii ma-
rii burghezii – ca să împiedice radicalizarea revoluţiei 
– l-au ales în grabă drept rege pe Ludovic Filip dintr-o 
ramură secundă a dinastiei Bourbonilor care a consoli-
dat monarhia constituţională. Cenzura a fost abolită şi 
a fost extins dreptul de vot. Însă censul ridicat a permis 
doar puţinor oameni implicarea lor în treburile publice. 
„Îmbogăţiţi-vă şi veţi avea drept de vot” – a spus unul 
dintre politicieni. Cel mai rapid a crescut numărul celor 

care se ocupau cu tranzacţii bancare. De aceea, deşi Lu-
dovic Filip a fost numit „regele burghez”, sistemul său 
a favorizat cel mai mult aristocraţia financiară (ban-
cherii) astfel încât nu a dispus de un sprijin social larg.  

VALUL REVOLUŢIONAR DE LA 1830  Revoluţia de la 
Paris a avut largi ecouri în Europa. Folosindu-se de si-
tuaţia creată, belgienii s-au desprins de Olanda. Gu-
vernul francez care a dorit evitarea războiului a declarat 
pentru liniştirea marilor puteri că – renunţând la tradiţi-
ile politicii externe ale Franţei revoluţionare – nu inten-
ţionează să anexeze la Franţa teritoriul respectiv. Belgia 
a devenit o monarhie constituţională independentă. 
Independenţa sa a fost garantată de marile puteri (mai 
ales Anglia). Revoluţii au izbucnit şi în mai multe state 
germane. Guvernele au înăbuşit mişcările în favoarea 
unificării Germaniei şi a regimului constituţional. 

Congresul de la Viena a asigurat o autonomie destul 
de mare teritoriilor poloneze aflate sub autoritatea 
Rusiei (Polonia Congresului). Aceasta însă a fost încăl-
cată din ce în ce mai des de către ruşi. Sub impulsul 
evenimentelor din Franţa, polonezii au simţit că a sosit 
momentul pentru a scutura jugul rusesc. Lupta eroică 
a polonezilor a fost brutal înăbuşită (1831) prin su-
perioritatea trupelor ţarului Nicolae I (1825-1855). 
Această înfrângere s-a datorat şi faptului că aristocraţia 
financiară din Franţa nu a dorit să se amestece în chesti-
unea poloneză. Pe lângă acestea, conducerea poloneză 
formată din nobili nu a fost dispusă să proclame elibe-
rarea din iobăgie.         

IDEILE DOMINANTE ALE EPOCII  Pe lângă revoluţiile 
şi luptele naţionale de eliberare care s-au derulat în şir, 
factorii economico-sociali au fost pătrunşi de două idei 
ce s-au împletit între ele: liberalismul şi naţionalismul.

Liberalismul, care provine de la luptătorii spanioli 
pentru libertate ai anilor douăzeci, a avut ca precur-
sor ideologic iluminismul. În prima parte a secolului al 
XIX în acest fel a fost denumit astfel curentul ideologic 
care a reprezentat ideea drepturilor individuale şi ce-
tăţenești (liberatea presei, de întrunire, de expresie), a
statului constituţional bazat pe reprezentanţă po-
pulară. Liberalismul s-a delimitat de puterea absolută 
bazată pe autoritatea celor privilegiaţi şi de dominaţia 
populară dictatorială de tip iacobin. Din punct de ve-
dere economic, liberalismul a promovat libera con-
curenţă (Smith, vezi lecţia 1). Deoarece prima parte a 
secolului al XIX-lea în Europa a fost perioada societăţilor 
bazate pe absolutism, pe privilegii feudale, liberalismul 
era considerat la acea vreme un curent revoluţionar.  

Naţionalismul, ideea naţională este de asemenea 
un produs al acelei epoci. Conştiinţa  apartenenţei na-
ţionale fără deosebire de origine socială şi religioasă a 
devenit o forţă determinantă în timpul Revoluţiei Fran-
ceze. Răspândirea ei a fost facilitată de războaiele napo-
leoniene. Printre popoare a crescut valoarea factorilor
care exprimă şi consolidează comunităţile naţionale: 

7. Mişcări şi idei politice în prima parte a secolului XIX
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limba maternă, tradiţiile naţionale şi trecutul istoric 
comun. Măreţia, gloria unei naţiuni au fost căutate, în-
tr-un mod romantic, în trecut. 

Naţionalismul şi-a propus propăşirea naţiunii. Mo-
dalitatea pentru realizarea acestui scop a fost înfi inţarea 
statului naţional. Pentru naţiunile din Europa Centrală 
şi de Sud, exemplul în acest sens a fost Franţa. Ideea na-
ţională a ajuns în confl ict cu marile puteri dinastice care 
stăpâneau peste mai multe popoare. Astfel, tendinţele 
naţionale şi cele sociale din acest secol s-au împletit
şi s-au manifestat împreună. 

Ca o contrareacţie la Revoluţia Franceză s-a formu-
lat şi a devenit un curent ideologic conservatorismul. 
Conservatorismul nu este identic cu atitudinea rigidă 

ce respinge orice schimbări. (Deşi conservatori au fost 
numiţi şi adepţii încăpăţânaţi ai regimului feudal.) Acest 
curent, văzând teroarea revoluţiei, distrugerea adesea 
fără discernământ a vechilor valori, prigoana împotriva 
religiei, mişcările cu victimile lor inutile, a respins ne-
cesitatea transformărilor revoluţionare. Faţă de aces-
tea, el a pus accent pe dezvoltarea legată mai puter-
nic de tradiţii, mai lentă şi care să ofere posibilitatea 
corecturilor, să fie mai „comestibilă” pentru oameni. În 
sistemele constituţionale care au luat fiinţă conserva-
torismul a devenit o alternativă la liberalism. Cel mai 
elocvent exemplu în acest sens este Marea Britanie prin 
confruntările parlamentare dintre tory-i conservativi şi 
whig-i liberali.  

Arhivă

MIŞCĂRILE ANILOR DOUĂZECI    

REVOLUŢIA DE LA PARIS DIN 1830   
„1. Comite infracţiunea de sacrilegiu cel care bat-
jocoreşte obiecte de cult şi ostie transformată. (...)

4. Batjocorirea obiectelor de cult sfinte trebuie 
pedepsită cu moartea, dacă fapta s-a comis în următoarele împrejurări: 1. dacă reci-
pientele de cult a conţinut în momentul comiterii infracţiunii ostie transformată; 2. 
dacă batjocorirea s-a făcut în mod public. (...)

8. Trebuie pedepsiţi cu muncă silnică până la moarte toţi cei despre care se dove-
dește că au furat obiecte de cult  din vreo clădire sfinţită unde se practică religia de stat, 
fie prin spargerea tabernacului sau fără să-l spargă.”  (Lege referitoare la sacrilegiu, 1825)

Să stabilim, ce problemă se află în spatele reglementării legale! De ce s-a pus această 
problemă în anii douăzeci? Care grupări ar fi putut cere introducerea acestei legi? [ T ]0

„Dintr-un capital de un miliard trebuie folosite de către stat treizeci de milioane 
ca rente de despăgubire pentru a-i despăgubi pe acei francezi care au deţinut bunuri 
sau capital în Franţa sau în teritoriul care la începutul lui ianuarie 1792 a aparţinut 
Franţei şi au fost confiscate de către stat în urma punerii în aplicare a legii privitoare la 
emigranţi, deportaţi şi a celor condamnaţi în condiţii revoluţionare.

Această despăgubire este definitivă: sub nici o formă nu este permis să se chel-
tuiască în acest scop mai mult decât prevede articolul de faţă.”  (Lege referitoare la 
despăgubirea emigranţilor, 1825) 

Ce problemă reglementează legea? Interesele cărora au fost luate în vedere şi ale 
cărora au fost lezate prin lege? De ce a creat legea o mare stupefacţie? De ce abia în 

1825 a fost adoptată legea? [ T ]

Val revoluţionar în Europa în anii 1820

Să întocmim un tabel des-
pre mişcările revoluţionare şi 

despre puterile care le-au înăbu-
şit! Să explicăm răspândirea geo-
grafică a revoluţiilor! Să formulăm 
în baza hărţii elementele de bază 
ale crizei manifestate prin slăbi-
rea Imperiului Otoman, a aşa-nu-
mitei probleme orientale!  [ S ]

1

2

3

Revoluţie în Paris. Un insurgent în haine civile 
ia viaţa unui soldat regalist (fragment dintr-o 
pictură)

De unde ar putea proveni 
arma insurgentului?   [ T ] 4
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 „Bunul popor şi-a  câştigat libertatea cu sânge şi cu sudoare şi acea nemernică 
Cameră a Deputaţilor care a stat în papuci în camera din spate a propriei prăvălii, i-a 
spus: voi oricum nu vă pricepeţi la bani, o să-i administrăm noi în locul vostru. Și nu 
văd, cum s-ar putea rezolva întreaga problemă, dacă nu cumva cu ajutorul vreunei 
noi revoluţii. În baza legii electorale valabile în prezent pot vota numai bogaţii, adică 
cei cu simpatii aristocratice şi doar cei mai bogaţi pot deveni deputaţi. Dacă guvernul, 
care este mai liberat decât camera deputaţilor, ar dizolva-o pe cea din urmă, atunci 
tot aceşti deputaţi vor fi realeşi. Pentru preîntâmpinarea acestui lucru trebuie schim-
bată legea electorală, trebuie făcută mai democratică. Doar că legile sunt adoptate 
numai de camera deputaţilor nu va permite o asemenea lege care i-ar smulge pute-
rea din mână. (...) Care este soluţia? Regele ar trebui să introducă printr-o ordonanţă o 
nouă lege electorală. Acest lucru însă ar fi o silnicie şi francezii sunt prea rafinaţi ca să 
îi permită regelui lor aşa ceva, chiar şi dacă acest lucru s-ar face în numele libertăţii.” 
(Börne: Scrisori pariziene, 1831)  

Sistemul lui Ludovic Filip 

Să denumin în baza schiţei 
forma de stat a Franţei! Să 

verificăm, cum sunt îndeplinite 
condiţiile constituţionalităţii! Să 
stabilim, care sunt acele grupări 
sociale care au o influenţă majoră 
în treburile politice! [ O ]

Baricadă în Paris la 1830  

Să stabilim, ce grupări sociale 
apar în pictură? Din ce ne-

am putut da seama? Care forţe au 
participat la revoluţie? Să povestim 
în baza imaginii şi a cunoştinţelor 
noastre, cum poate fi o luptă pe 
baricade?  [ T ]

Ce grupări sociale au ajuns la 
putere în urma revoluţiei din 

iulie? Ce soluţie întrevede autorul 
pentru ieşirea din criză?  [ T ]

5

6

7
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VALUL REVOLUŢIONAR DE LA 1830  

„De prin multe locuri sosesc plângeri din cauza vizibilei rezistenţe a ţăranilor, faţă de 
acele ameninţări la care aceştia se dedau şi că de cum sosesc ofiţerii la locul de adunare 
al companiilor, cei conscrişi pun de îndată mâna pe coasă, pe securi sau alte arme şi 
ducându-se în păduri se adună acolo o mulţime de oameni şi umblă noaptea  în căuta-
re de hrană  adunând oile de la păscut în zona localităţii Parzniewce, ca să se hrănească.” 
(Din raportul unui agent de plasă, 1831)  

„Pornind de la convingerea că situaţia ţăranilor care îndeplinesc obligaţii personale 
pe domeniile aflate în proprietatea obştească sau în administrarea autorităţilor guver-
namentale sub orice titlu, contravin evoluţiei agriculturii şi bunăstării acestor ţărani; 
concluzionând că asigurarea pentru ţărani a unei proprietăţi de pământ de provenienţă 
incertă sau refuzată va întări în ei ataşamentul lor faţă de pământul lor natal şi va întări 
în ei spiritul comunităţii; concluzionând că respectul faţă de proprietatea privată nu ne 
permite ca acest drept să fie extins şi asupra proprietăţii particulare (...) la propunerea 
Guvernului Naţional şi a comisiilor dietale, se hotărăşte:

1.Toţi ţăranii, aparţinând avutului obştesc imobil sau domeniilor aflate în admi-
nistrarea sau în custodia autorităţilor guvernamentale, sunt recunoscuţi ca proprietari 
ereditari de drept ai clădirilor şi pământurilor pe care le stăpânesc acum menţinând 
însă dreptul celui de-al treilea şi restricţiile din articolele ce vor urma.

2. (...) desigur, dând o răscumpărare dreaptă în funcţie de cantitatea şi calitatea 
pământului (...)”  (Proiectul de lege înaintat Senatului şi Camerei Deputaţilor poloneze, 
1831)

„Despre Polonia am aflat deja de ieri. (...) Îmi doresc războiul şi tare mi-e frică că 
revoluţia din Polonia va împiedica campania militară împotriva Franţei. Acum nu doar 
Rusia este ocupată şi frânată să se gândească la Franţa, ci şi Austria şi Prusia care de 
asemenea stăpânesc unele din teritoriile Poloniei şi trebuie să avem temeri că şi acolo 
se vor răscula polonezii. De altfel, mă tem că polonezii nu vor obţine atât de uşor vreun 
rezultat precum belgienii. Ruşii sunt mult prea puternici. Va fi un masacru teribil.

Dumneavoastră întrebaţi dacă Franţa îi ajută oare pe polonezi? Probabil, aşa va face. 
Franţa ar fi nebună dacă ar rata acest moment 
de slăbiciune al Rusiei, care încă odată nu va 
fi. Dacă îi va învinge pe polonezi, atunci Rusia 
se va îndrepta împotriva Franţei. Anglia are in-
terese asemănătoare şi sper că vor fi solidare în 
acordarea de ajutor polonezilor. (...) E adevărat 
că revoluţia poloneză s-a pornit din partea no-
bilimii, dar nu cred ca poporul să stea indife-
rent. Armata, plină de entuziasm, e compusă 
din ţărani şi oricum, orăşenii nu sunt iobagi, 
iar totul depinde de fapt de ei.”  (Börne: Scrisori 
pariziene, 1831)  

Să trecem în revistă locurile în care au iz-
bucnit mişcări revoluţionare în anii 1830! 

Să comparăm situaţia Belgiei cu cea a Poloniei! 
Să prezentăm cu ajutorul hărţilor schiţate în ma-
nual cum a evoluat situaţia Poloniei de la prima 
sa împărţire (1772)!  [ O ]

Faţă de ce s-au împotrivit 
ţăranii? Ce efect a putut avea 

fenomenul asupra forţei insurecţi-
ei poloneze? [ O ]

Să facem un scurt rezumat al 
proiectului de lege! La cine 

se referă el? Ce primesc ei? Prin ce 
argumentează proiectul măsura 
luată? Să căutăm legătura dintre 
proiectul de lege şi raportul de 
plasă! În ce măsură este aceasta o 
soluţie la problema existentă?  [ O ]

Cum apreciază autorul situaţia politică ex-
ternă şi internă a insurecţiei poloneze? Să 

comparăm aprecierile sale cu celelalte surse!  [ O ]

Prometeul polonez

Să interpretăm ce semnifică 
diferitele detalii din imaginea 

alegorică, precum şi mesajul aces-
teia!  [ O ]

8
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IDEILE DOMINANTE ALE EPOCII  
„(...) autoapărarea este singurul scop, care este în interesul 
omenirii – în mod colectiv sau individual – este îndreptăţit 
să se amestece în libertatea de acţiune a oricărui membru 

al ei. Este singurul scop pentru care se pot lua măsuri împotriva oricărui membru al 
unor comunităţi civilizate şi – împotriva voinţei sale – se poate folosi şi forţa: pentru a 
preîntâmpina nedreptatea faţă de alţii. Bunăstarea sa – fizică sau morală – nu este un 
argument suficient. Nu poate fi obligat să facă ceva sau să se abţină de la ceva doar 
pentru că astfel îi va fi lui mai bine, că va fi mai fericit sau că – după unii – acesta ar fi 
un lucru mai înţelept sau chiar mai bun. (...)

     (...) cercul specific al libertăţii omeneşti. Cuprinde în sine mai ales întreaga lume inte-
rioară a conştiinţei revendicând pentru sine libertatea interpretată în cel mai cuprin-
zător sens: libertatea gândirii şi a sentimentului, libertatea nelimitată a sentimentelor 
şi a părerilor în toate chestiunile, fie ele practice sau speculative, chestiuni ştiinţifice, 
etice sau teologice. (...) Pe de altă parte, concepţia noastră de bază presupune şi li-
bertatea gustului şi a petrecerii timpului: libertate, pentru a ne organiza viaţa în aşa 
fel încât să corespundă înclinaţiilor noastre; pentru ca, asumându-ne consecinţele, să 
putem face ceea ce vrem fără a-i împiedica pe semenii noştri, atâta timp cât ceea ce 
facem nu este în detrimentul lor şi să facem şi atunci la fel chiar dacă comportamen-
tul nostru poate fi considerat prostesc, nefiresc sau nepotrivit. Din libertatea individu-
lui, în al treilea rând, derivă liberatea asocierii între indivizi, în limitele deja dezbătute, 
deci libertate de întrunire pentru atingerea oricăriu scop care nu dăunează altora, cu 
condiţia ca cei ce se întrunesc să fie adulţi, iar întrunirea să nu se facă sub presiunea 
forţei sau în urma unei induceri în eroare.”   (John Stuart Mill: Despre libertate, 1859)

„Deşteptaţi-vă germani! Deşteaptă-te popor german! Tu, popor odinioară atât de 
respectat, viteaz şi apreciat! Să coboare asupra voastră fiorul cel mare şi de mult uitat 
al frăţiei! Să simţiţi legăturile sfinte şi de nedesfăcut ale aceluiaşi sânge, ale acele-
iaşi limbi şi ale aceluiaşi stil de viaţă căci tocmai pe acestea au vrut străinii să le facă 
praf. (...) Să nu mai existe pe viitor catolic şi protestant, să nu mai fie austriac şi prus, 
saxon şi bavarez, silezian şi hanovrian, să nu mai fie diferenţă de credinţă, diferenţe 
de voinţă şi de gândire între voi – fiţi în sfârşit uniţi, să vreţi acelaşi lucru în dragoste 
şi fidelitate unii faţă de alţii căci nici un diavol nu vă va putea înfrânge.” (Arndt, 1813)

Să trecem în revistă semnele distincte ale naţiunii descrise de autor! Să stabilim cu ce 
scop a fost scris textul! În baza căror cunoştinţe putem da răspuns la întrebări?  [ O ]

„Tânăra Italie este frăţietatea acelor italieni care cred în legile progresului şi ale 
datoriei, care sunt convinşi că menirea Italiei este să devină o naţiune, lucru pe care-l 
poate realiza prin forţe proprii – că nenorocirile încercărilor sale din trecut se datorea-
ză nu slăbiciunii sale, ci neputinţei elementelor revoluţionare, că secretul succesului 
constă în abnegaţia şi unitatea eforturilor; frăţie a italienilor, care uniţi în alianţă îşi 
dedică gândurile şi activitatea marelui ţel ca să readucă la viaţă Italia ca pe o naţiune a 
oamenilor liberi şi egali care să fie unitară, independentă şi din punct de vedere statal, 
de sine stătătoare. Naţiunea devine într-o singură alianţă o frăţietate şi universalitatea 
tuturor italienilor trăitori sub o singură lege.”  (Mazzini: Principiile Tinerei Italii, 1832)

Să trecem în revistă, care sunt condiţiile pentru unitatea poporului italian după Maz-
zini! Cum s-ar putea realiza unitatea? Ce altă idee împletită cu cea a naţionalismului 

apare în text?  [ S ]

„Să păstrezi şi să îndrepţi în acelaşi timp – aceasta este cu totul o altă sarcină. Dacă 
vrem să păstrăm părţile care mai pot fi folosite din vechea constituţie şi dacă vrem 
să o ataşăm pe cea nouă celei vechi, atunci trebuie să punem în mişcare toate forţele 
minţii prodigioase, atenţia neobosită şi ageră a acesteia, capacităţile sale multiple şi 
analogice, fiecare talent creator; va trebui să pornească lupta împotriva forţelor unite 
ale proprietăţilor omeneşti rele; împotriva îndărătnicirii care respinge orice reformă şi 
a uşurinţei care distruge totul. »Dar o asemenea procedură e prea lentă - mi se repro-
şează mie. Nu sunteţi pentru o asemenea adunare care şi-a pus întreaga glorie pe cre-
area unei opere pentru secolele viitoare în doar câteva luni. Acest mod al reparărilor 
ar dura luni de zile.«  Într-adevăr aşa este şi aşa şi trebuie să rămână, în aceasta constă 
perfecţiunea sistemului când timpul devine colegul tău de muncă, astfel că trece în-
cet şi abia îl sesizezi. Dacă este indispensabilă grija şi precauţia acolo unde avem de-a 
face cu material lipsit de viaţă, devine mult mai indispensabil, o datorie sfântă chiar 
atunci când subiectul creaţiei şi distrugerii noastre nu este piatra, ci fiinţe senzuale 
pe care le putem nenoroci prin deciziile noastre pripite şi negândite.”   (Burke: Despre 
Revoluţia Franceză, 1790)

Ideile dominante ale secolului XIX

Ce legături pot fi observate 
între apariţia unora dintre 

aceste curente de idei? Ce legă-
tură poate fi sesizată între sisteme-
le de gândire? Să specificăm care 
au fost principalele două curente 
de idei ale epocii! Să analizăm con-
cordanţa lor ideologică şi contra-
dicţiile dintre ele!  [ O ]

Să formulăm, în baza sursei, 
care sunt principalele trăsă-

turi ale liberalismului! Care pot fi li-
mitele libertăţii conform concepţi-
ei liberale? Să facem o comparaţie 
a acestora cu ideile economice ale 
lui Adam Smith! [ T ]13
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Cum se raportează autorul 
faţă de această evoluţie? Ce 

fel de atitudine politică consideră 
că ar fi potrivită? Efectul căror serii 
de evenimente poate fi depistat în 
vederile lui Burke? Să formulăm pe 
scurt în baza textului principalele 
trăsături ale gândirii conservatoa-
re! [ T ]
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Poziţia de mare putere a Rusiei s-a datorat, în primul rând, întinderii sale imense şi numărului mare al populaţiei. Dar la fel 
de important a fost şi regimul său despotic, care a sufocat în faşă orice răzvrătire socială sau naţională. Această coeziune in-
ternă a făcut posibil ca în timpul valurilor revoluţionare să joace rolul jandarmului Europei. (În 1849 a făcut la fel şi cu Ungaria.) 

Singura insurecţie – care nu s-a transformat într-un complot – a avut loc după moartea ţarului Alexandru I în decembrie, 
1825. (Din această cauză insurecţioniştii au fost numiţi decabrişti). O grupare a ofiţerilor, folosindu-se de perioada în care 
tronul a fost vacant (neocupat), a încercat să obţină reforme, dar ţarul Nicolae I după urcarea pe tron, a pus rapid capăt 
mişcării.mişcării.

„Maiestatea Voastră!
     (...) Domnitorii despotici fac printre multe altele şi multe lucruri bune, iar răposa-

tul ţar a împărţit mulţi bani, multe ordine ofiţereşti, titluri; dar dintr-acestea are oare 
poporul vreun folos? De la o sută de oameni li se ia şi ultima bucată de pâine pentru a 
fi aruncată în gura unor oameni nesătui. Nu, maiestate, nu cu indivizii în parte trebuie 
făcute lucruri bune, ci cu întreg poporul şi atunci conducerea va fi fericită, liniştită şi 
lăsată în pace. Luaţi în considerare în ce stare se află poporul nostru! Nimic nu apără 
siguranţa persoanelor şi a proprietăţii, legea şi dreptatea în justiţie nu se afirmă deloc, 
impozitele împovărătoare sunt colectate, nu după criteriul câştigului, ci se distruge 
capitalul cu ele, comerţul lucrează în pierdere, luminarea este sufocată, libertatea 
călcată în picioare – aceasta este bogăţia noastră, maiestate, moştenirea noastră. 
Încercaţi să deveniţi persoană particulară în ţara noastră, maiestate, şi puneţi-vă în-
trebarea: ce aţi fi făcut în locul nostru, dacă un om, asemenea Domniei Voastre, ar fi 
dispus de persoana dumneavoastră, ca de un obiect.” (Fragment din scrisoarea lui P.G. 
Kahovski către ţarul Nicolae I, 1826)    

„12. Fiecare este dator în măsură egală să plătească impozite. Fiecare este dator să 
se supună legilor şi autorităţilor Patriei şi să participe la apărarea Patriei, după preve-
derile legale.

13. Se desfiinţează starea de iobăgie şi de robie; (...) Nu este permis să se facă deo-
sebire între cei născuţi în familii nobile şi oamenii proveniţi din poporul de rând deoa-
rece acest lucru contravine credinţei conform căreia toţi oamenii sunt fraţi între ei (...)

14. Fiecare îşi poate exprima părerea şi sentimentele sale liber şi poate să le facă 
public conaţionalilor săi prin intermediul presei. Împotriva cărţilor, asemenea tuturor 
celorlalte fapte, cetăţenii pot intenta proces la tribunale, iar în aceste cazuri vor jude-
ca juraţii. 

15. Se desfiinţează breslele existente în momentul de faţă în comerţ şi în industrie.”   
(Din proiectul de constituţie al lui N.M. Muraiov, 1826) 

Să trecem în revistă reven-
dicările formulate de deca-

brişti! Influenţa căror idei poate 
fi sesizată în proiectul de consti-
tuţie? De ce tocmai ofiţerii au de-
clanşat prima mişcare revoluţio-
nară în Rusia? [ T ] 

Despre care proprietăţi ale 
puterii despotice scrie Kaho-

vski? Să trecem în revistă în baza 
sursei factorii care împiedică dez-
voltarea Rusiei! Cum pot fi grupaţi 
aceşti factori? Cum se raportează 
Kahovski faţă de ţar? Să analizăm 
cauzele acestui fapt!  [ T ]

Să discutăm, căror cauze s-a 
datorat faptul că mişcările re-

voluţionare europene nu au avut 
vreun efect mai deosebit în impe-
riul ţarist!  [ O ]

Ilustraţie pentru romanul Ivanhoe de Walter 
Scott 

Să ne reamintim ce am mai 
citit de faimosul scriitor! Ce 

rol a jucat Evul Mediu în romanele 
romantice?  [ C ]
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APARIŢIA AGRICULTURII CAPITALISTE  În Anglia deja în 
secolele XVI-XVII au început să câştige teren relaţiile capita-
liste. În secolul al XVIII-lea şi pământurile folosite de sate au 
fost îngrădite. Astfel, majoritatea pământurilor au ajuns 
în mâinile moşierilor (aristocraţi, gentry, ţărani bogaţi)
care angajau mână de lucru. Acest lucru a dus la dezvol-
tarea, extinderea agriculturii. Pământurile au fost tratate 
cu îngrăşăminte, s-a aplicat rotaţia culturilor, s-a răspândit 
creşterea animalelor în grajduri şi a animalelor de rasă. Alte 
dezvoltări (de exemplu, îmbunătăţirea calităţii solului, folo-
sirea de utilaje simple) au necesitat desfiinţarea parcelării 
terenului, adică a parcelelor dispersate, ogoarele fiind prelu-
crate într-o singură unitate. Acest lucru a făcut posibil ca fie-
care să cultive pe pământul său ceea ce a crezut de cuviinţă 
(a dispărut obligativitatea).

O altă consecinţă a marilor moşii funciare  a fost faptul 
că o parte a populaţiei agricole şi-a pierdut existenţa de 
până atunci. Aceasta a fost nevoită să se mute la oraşe 
şi să muncească ca salariaţi. În acelaşi timp, agricultura 
din ce în ce mai performantă a fost capabilă să asigure 
alimentaţia oraşelor din ce în ce mai mari şi în condiţiile 
scăderii forţei de muncă la ţară.  

DESFĂŞURAREA REDRESĂRII INDUSTRIALE  În secolul al 
XVII-lea în industrie s-a răspândit sistemul de achiziţionare 
- prestare care a ocolit cadrul de funcţionare al breslelor şi 
s-a folosit de munca complementară a ţăranilor (Istorie 10 
pag.170) după care uzinele centralizate cu angajaţi salariaţi 
(manufacturile) au ajuns să predomine. Paralel cu dezvolta-
rea pieţelor coloniale, cel mai mare profit s-a făcut în indus-
tria textilă. De aceea, dezvoltarea tehnică a fost cea mai ra-
pidă tocmai în acest domeniu în vederea creşterii productivi-
tăţii. Maşinile mecanice simple folosite în cele două procese 
de bază ale confecţionării materialelor textile, torsul şi ţesu-
tul, s-a răspândit stimulându-se reciproc în perfecţionarea lor. 

Inovaţiile au fost rezultatul muncii unor meşteri simpli
care ei înşişi au muncit în acel sector industrial. Maşinile 
simple au fost conectate la singura importantă sursă de 
energie din acea epocă, la roata hidraulică. În timp ce acest 
sector industrial a fost mecanizat, au existat mai departe în 
cantităţi nelimitate, surse clasice de energie.

ÎNTREBUINŢAREA ABURILOR ŞI EFECTELE SALE  Folosi-
rea cărbunelui în Anglia secolului al XVIII-lea s-a datorat pe 
de o parte împrejurărilor (bogatele zăcăminte de cărbune 
la mică adâncime), iar pe de altă parte necesităţilor (scă-
derea drastică a pădurilor). Straturile de mică adâncime au 
fost în scurt timp exploatate, iar straturile mai adânci s-au 
putut exploata doar după pomparea apei freatice. Pentru 
pomparea apei, deja de la începutul secolului al XVIII-lea 
se foloseau pompe pe bază de aburi care au fost mereu 
perfecţionate. Maşina cu aburi a fost perfecţionată de că-
tre James Watt pentru a fi întrebuinţată în fiecare sector 
al economiei (1769). Aceasta a transformat mişcarea pro-
porţională a pistoanelor puse în mişcare de aburi în mişcare 
rotativă şi în acest fel a devenit posibilă folosirea maşinii cu 
aburi pentru punerea în mişcare a utilajelor industriale. 

Această eficientă maşinărie de lucru a fost în scurt timp 

introdusă în industria textilă (1787). Astfel, s-a dat un nou 
imbold perfecţionării ei. S-a deschis calea întrebuinţării ei 
pe scară largă în industrie: maşina cu aburi a pus în funcţi-
une maşini de găurit, fierăstraie, strunguri. Maşina cu aburi 
a necesitat acum doar să fie pusă pe şinele folosite în ex-
ploatările miniere ca să ia naştere noul mijloc de tracţiune 
revoluţionar al epocii: locomotiva cu aburi.

Maşina cu aburi a făcut posibil faptul ca într-o întreprin-
dere să funcţioneze mai multe maşini, să lucreze mai mulţi 
muncitori. Astfel s-au răspândit marile întreprinderi ce au 
întrebuinţat maşinile, adică fabricile. 

REVOLUŢIA MIJLOACELOR DE TRANSPORT Paralel cu 
diversificarea producţiei industriale în Europa Occidentală 
se produce dezvoltarea mijloacelor de transport. Au fost 
conştienţi că de fapt condiţia de bază a pieţei a constat 
în intensificarea semnificativă a capacităţii mijloace-
lor de transport (achiziţionarea de materii prime, trans-
portarea la destinaţie a produselor şi racordarea unor 
noi teritorii). S-au construit numeroase canale şi odată 
cu dezvoltarea sistemului poştal s-a dezvoltat şi trans-
portul de persoane pe uscat (curse de poştalioane). Însă 
pe uscat nu era în continuare posibil transportul în masă 
a persoanelor. Tocmai de aceea, în zadar apăruse prima 
dată vaporul cu aburi - Fulton [falton], 1807 - revoluţia 
transporturilor s-a realizat datorită căii ferate. După 
mai multe încercări, Stephenson  [stivenson] a reuşit 
să pună în circulaţie prima linie de cale ferată (1825).

În Anglia - şi în curând şi pe continent - construirea de căi 
ferate a cunoscut un mare avânt. Întreprinzătorii au investit 
capitaluri însemnate în această ramură industrială. Calea fe-
rată nu numai că a racordat teritorii din ce în ce mai multe 
în circuitul economic dar, faţă de perioada precedentă,  din 
cauza nevoilor de investiţii uriaşe a devenit motorul dez-
voltării economice. A avut un efect benefic asupra tuturor 
ramurilor industriale. Desigur, a stimulat mai ales industria 
grea, în primul rând mineritul, dar şi siderurgia şi industria 
constructoare de maşini. Prin intermediul acestora a diversi-
ficat şi mai mult posibilităţile pieţei. 

Avântul economic din Anglia anilor 1780 în care s-au 
născut inovaţii epocale în organizarea industriei şi în 
domeniul tehnicii, şi în care diversificarea economică a 
devenit continuă, îl numim revoluţie industrială. Diversi-
ficarea economiei durează şi acum. Însă istoriografia consi-
deră încheiat acest proces odată cu apariţia unei importante 
schimbări, cea a producerii maşinilor cu ajutorul maşinilor. 
(De exemplu, locomotiva este fabricată cu ajutorul strungu-
lui şi a maşinilor de găurit.) Acest lucru s-a produs în Anglia 
pe la 1850. Procesul a pornit din Anglia şi traversând conti-
nentul de la apus la răsărit l-a transformat profund.

EXPLOZIA DEMOGRAFICĂ  În Anglia, ca urmare a dezvol-
tării agriculturii, populaţia a început să crească într-un ritm 
rapid, creştere care s-a accelerat în timpul revoluţiei indus-
triale. Acest proces poartă denumirea de explozie demo-
grafică. Cauza sa constă în îmbunătăţirea condiţiilor de trai 
(alimentaţie, locuire) şi a celor de igienă precum şi datorită 
dezvoltării medicinei (vaccinări). Acest proces a sprijinit 

8. Revoluţia industrială şi consecinţele ei
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pe de o parte revoluţia industrială, pe de altă parte, a fost 
o consecinţă a acesteia răspândindu-se de asemenea din-
spre apus spre răsărit. 

Explozia demografi că din secolul al XIX-lea - asemenea 
celor din trecut - s-a declanşat prin scăderea ratei morta-
lităţii. Procesul s-a încheiat prin încetinirea creşterii de-
mografi ce. Acest lucru însă - spre deosebire de cazurile din 
trecut - nu s-a datorat vreunei crize, ci tocmai dezvoltării. În 
paralel cu îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi a celor cul-
turale numărul naşterilor, după o generaţie - două, au 
început să scadă. Din cauza scăderii mortalităţii infantile 
(la copii) familiile au putut asigura perpetuarea generaţiilor 
şi prin reducerea numărului de naşteri. Un rol important în 
acest proces l-a avut şi scăderea numărului muncitorilor 
agricoli pentru că în urma a numeroşi factori (de exemplu, 
copiii însemnau o forţă de muncă) la sate numărul naşterilor 
a fost mai ridicat decât la oraş.

Explozia demografi că precum şi strămutarea popula-
ţiei agricole a declanşat o imensă mişcare a populaţiei
(migraţie). Aceasta s-a manifestat în interiorul ţării dinspre 
sate spre oraşe şi dinspre oraşele mai mici spre cele mari. 
Pe lângă aceasta, mase de oameni şi-au căutat o nouă pa-
trie, un loc de muncă şi un trai mai bun în America. Valul de 
emigrări s-a deplasat paralel cu explozia demografi că de 
asemenea spre Răsăritul Europei.  

 URBANIZAREA  Cei care nu au emigrat, s-au stabilit în ora-
şe. În decurs de câteva decenii în teritoriile dezvoltate au 
luat fi inţă oraşe de sute de mii, chiar de peste un milion 
de locuitori. Marile oraşe au creat forme şi condiţii de via-
ţă specifi ce. Au trebuit create condiţiile de aprovizionare, 
de transport şi de igienă a unor mari mase de oameni. Au 
trebuit construite mii de locuinţe, a trebuit asigurată apa 
potabilă (de băut) şi canalizarea, dar a trebuit transportată 
şi uriaşa cantitate de deşeuri (gunoi). 

Aceste lucruri nu s-au făcut de pe o zi pe alta. De aceea, la 
început, masele de săraci au fost nevoiţi să locuiască în carti-
ere de mahala lipsite de orice condiţii de igienă. Odată cu ex-
tinderea oraşelor şi apariţia noilor funcţii s-au constituit car-
tiere cu sarcini specifi ce (cartiere comerciale, negustoreşti, 
industriale). În funcţie de starea materială a fi ecăruia, şi popu-
laţia s-a separat (segregaţie). Cei mai bogaţi au trăit în cartie-
rele de vile şi în palatele urbane, clasa de mijloc în cartierele 
cu grădini, iar muncitorii în casele cu chirie supraaglomerate.

Odată cu redresarea mineritului şi folosirea din ce în ce 
mai intensă a cărbunelui precum şi datorită apariţiei marilor 
oraşe industriale s-a făcut simţită o nouă problemă: polu-
area. Simbolul acesteia a devenit cea mai mare regiune in-
dustrială a Angliei (Birmingham şi împrejurimile) denumită 
„regiunea neagră”.

Arhivă

APARIŢIA AGRICULTURII 
CAPITALISTE

„„Solicitanţii imploră să li se permită a prezenta Camerei ur-
mătoarele lucruri: sub pretextul că vor îmbunătăţi pămân-
turile comunei sus-numite, colonişti şi alte persoane care au 

drept asupra pământurilor comune pe care intenţionează a le îngrădi, li se răpeşte 
acel inestimabil privilegiu de care se bucură în prezent şi anume ca de fiecare dată 
să îşi poată mâna numărul de vaci, de viţei şi oi prestabilit pe pământurile amintite; 
acest privilegiu înseamnă pentru noi nu doar că se pot întreţine pe sine şi pe familia 
lor pe timpul inundaţiilor de iarnă când nici pentru banii lor nu pot să îşi procure 
de la cultivatorii altor pământuri lapte sau zer în acest scop necesar, (...) ei consideră 
în continuare că  efectul cel mai dăunător al îngrădirilor va fi depopularea aproape 
completă a comunei noastre în care acum trăiesc atât de mulţi gospodari îndrăzneţi 
şi curajoşi pe care lipsa locurilor de muncă şi nevoile îi alungă în oraşele meşteşugă-
reşti, în care pe lângă războiul de ţesut şi atelierul de fierărie chiar şi felul ocupaţiei le 
va măcina în curând puterile.”  (Din cererea  comunei adresată parlamentului împotriva 
îngrădirilor, secolul XVIII)

Să definim termenul de în-
grădiri! În ce măsură a con-

tribuit la acest proces dezvoltarea 
agriculturii şi a industriei? Asupra 
căror consecinţe dăunătoare atra-
ge atenţia cererea?  [ T ]

Terenurile ce urmează a fi îngrădite sunt mă-
surate de către topografi în secolul al XVIII-lea

Ce pământuri sunt îngrădite 
în epoca respectivă? Situaţia 

cărora devine lipsită de viitor din 
această cauză? În ce măsură a con-
tribuit acest proces la dezvolatrea 
agriculturii?  [ T ]
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„Şi având timp suficient, m-am folosit de ocazie ca să vizitez o mică fermă sau 
gospodărie. Locuinţa e situată în mijlocul părţii de moşie şi de spatele ei este alipită 
curtea agricolă cu coteţe, hambar, şură. (...) Ei seamănă ca lumea grâu, orz, ovăz, se-
cară, fasole care în fiecare an se schimbă între ele; pe cea mai mare parte a pămân-
tului pârloagă  seamănă trifoi, sfeclă, cartofi. Ară de patru-cinci ori şi de obicei cu doi 
cai; după arat îndepărtează cu pricepere rădăcinile ierburilor; brazda merge în linie 
dreaptă de parcă ar fi fost trasată cu peniţa, cea cârnă l-ar face de râs pe cel ce ară. 
Pământurile sunt îngrăşate la fiecare trei ani. Pajiştea rămâne mereu pajişte; două 
treimi se cosesc, dar numai o dată, apoi prin septembrie mână vitele pe ea şi trăiesc 
acolo până în decembrie; un sfert din acesta este păşune de vară pentru vaci, cai, vite 
căci acestea toată vara nu sunt mânate în grajduri. Nu păzesc nici pământurile, nici 
vitetele, nici locuinţele, care de multe ori sunt goale.

Folosesc pluguri de fier fără roţi, iar adâncimea brazdei depinde de cum este ju-
gul. Pentru semănatul cartofilor şi al sfeclei este un anume fel de plug, iar pentru alte 
plante, alt fel de plug. Şi e ciudată unealta de semănat sfecla, care trebuie împinsă; 
(...) Cilindrul confecţionat de obicei din fier, piatră sau trunchi de copac este indispen-
sabil. Şi maşina de împrăştiat şi de treierat este foarte remarcabilă; asta, în doar opt 
ore, trasă de trei cai, produce o grămadă frumuşică de grâu, pe care cealaltă îl curăţă. 
Treieră mai mult iarna şi atunci, mai ales când au nevoie de paie proaspete şi de grâu. 
Vitele, de exemplu, boul manâncă iarna paie şi sfeclă, vaca paie şi sfeclă, calul fân şi 
ovăz combinat câteodată cu fasole 1/10.

       Servitoarea are o locuinţă, cărbuni şi zilnic, în afară de duminică, un florin; zili-
erul primeşte cu cinci groşi mai mult. (…)“  (Szemere Bertalan: Călătorii în străinătate, 
1838)

Dezvoltarea modalităţilor de cultivare a pământului

Cu cât este mai eficientă rotaţia culturilor decât asola-
mentul trienal?  Ce legătură putem stabili între creşterea 

animalelor şi modalităţile de cultivare?  [ T ]

Ritmul îngrădirilor şi repartiţia proprietăţii pământului în Anglia 

Să stabilim, în ce perioadă s-au desfăşurat îngrădirile? Să 
arătăm, ce legătură există între îngrădiri şi repartiţia pă-

mânturilor!  [ O ]

Semănătoare în Anglia secolului XVIII 

Ce procese au contribuit la 
apariţia maşinilor simple în 

agricultura engleză?[ T ]

Enumeraţi și clasificaţi carac-
teristicile agriculturii engle-

ze. Care mijloace și metode indică 
dezvoltarea?  [ S ]

DESFĂŞURAREA REDRESĂRII 
INDUSTRIALE  

Mic atelier de tors în Anglia secolului XVIII. Fa-
miliile ţărăneşti şi-au completat veniturile tor-
când. Materia primă a adus-o întreprinzătorul

Să prezentăm în baza ima-
ginii procesul muncii! Cine 

ar putea fi bărbatul ce stă în uşă? 
Cum s-a schimbat torsul în perioa-
da revoluţiei industriale?  [ O ]
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Fabrică de textile şi maşina de tors a lui Arkwright

Să prezentăm specificităţile dezvoltării maşinilor din industria textilă (creatori, esenţa invenţiilor tehnice, organizarea mun-
cii, etc.)!  [ T ]

Dezvoltarea industriei textile în Anglia 

Cum s-a schimbat numărul muncitorilor 
din industria textilă? Să tragem concluzii-

le din coloanele ce prezintă evoluţia numărului 
muncitorilor manufacturieri şi a celor din indus-
tria mecanizată! Ce concluzie putem trage din 
comparaţia dintre numărul fusurilor de tors şi 
cel al muncitorilor? [ T ]

ÎNTREBUINŢAREA ABURILOR 
ŞI EFECTELE SALE   

„Dar în tot acest timp nu s-au gândit să producă în atelierele 
de fierărie prăjine de fier cu ajutorul cărbunelui. Cam acum 
26 de ani [1735] soţului meu [Abraham Darby] i-a venit fe-

ricita idee, că poate e posibil să se producă prăjini din fier cu ajutorul cărbunelui. A 
trimis o probă de cărbune [cox] în atelierul de fierărie, dar ca să nu aibă cei de-acolo 
prejudecăţi, nu a dezvăluit originea şi calitatea aceluia. Şi după ce a fost informat 
că acei cărbuni au avut mare succes, a deschis pentru atelierele de fierărie cuptoare 
metalurgice pe bază de cărbune. Domnul Edward Kingt, un proprietar formidabil al 
unei uzine metalurgice, l-a grăbit pe soţul meu să îşi procure un brevet pentru a se 
putea bucura ani de zile de beneficiile acestei fericite descoperiri, dar el a spus că nu 
vrea să priveze publicul de o asemenea cucerire cum - e convins – va fi aceasta. Acest 
lucru s-a şi adeverit, căci în curând s-au răspândit peste tot fiind construite multe 
asemenea cuptoare în împrejurimi, precum şi în alte locuri.”  (Scrisoarea soţiei lui Darby 
junior, 1775)

Care este esenţa şi însemnătatea invenţiei? Cum a transformat această invenţie răs-
pândirea geografică a metalurgiei? Să stabilim ce înseamnă un brevet! Să explicăm 

de ce sistemul înregistrării unui brevet de invenţie a contribuit la dezvoltarea tehnică!! [ T ]

„Cam la şase mile de New Castle este o manufactură de prelucrare a fierului, se zice 
că-i cea mai mare din toată Europa. Mai multe sute de muncitori lucrează acolo (...)

Cantitatea fierului prelucrat acolo este foarte mare. Trei corăbii fac anual de zece 
ori drumul la Marea Baltică şi de fiecare dată fiecare corabie aduce 70 de tone de fier, 
în total 2100 tone de fier într-un singur an şi pe deasupra acesteia, mai aduc 500 de 
tone de fier cu alte corăbii. În afară de fierul suedez, acolo se prelucrează şi fier ameri-
can care este de asemenea de bună calitate, (...)”  (Arthur Young, 1769) 

De unde soseşte materia 
primă în oraşul industrial en-

glez? De ce rentează să se importe 
materie primă? Care sunt facto-
rii de bază ai industriei din New 
Castle? [ T ]
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Prima maşină cu aburi a lui James Watt (1769)

Să cercetăm, prin ce anume 
a adus aceasta o noutate în 

comparaţie cu maşinile de aburi 
anterioare!  [ T ]

12
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Mină de cărbune în Anglia secolului XVIII

De ce a fost nevoie de exploa-
tarea cărbunelui în Anglia? În 

ce sens a contribuit mineritul la 
dezvoltarea maşinilor cu aburi? 
Ce efect a avut apariţia maşinii cu 
aburi asupra mineritului? Să ară-
tăm maşinile cu aburi din imagine! 
La ce au fost ele întrebuinţate?  [ T ]

REVOLUŢIA MIJLOACELOR DE 
TRANSPORT

„La ora stabilită a pornit cortegiul. În fruntea trenului (...) 
s-a aflat locomotiva condusă de către constructorul ei, 
Stephenson; după locomotivă au urmat şase vagoane în-

cărcate cu cărbuni şi făină, după acesta un vagon în care au şezut directorii şi proprie-
tarii căii ferate, urmat de douăzeci de vagoane de cărbuni transformate în vagoane de 
călători. În faţa locomotivei a mers un călăreţ cu steag pe care se putu citi următoarea 
inscripţie: experiment individual pentru folosul public.

     De ambele părţi ale căii ferate au stat mulţimile de oameni, mulţi fugind după tren; 
alţii l-au însoţit călare pe ambele părţi ale drumului. Spre Darlington drumul a înce-
put să fie foarte în pantă, iar Stephenson a hotărât, că în acel loc va încerca iuţeala 
locomotivei; a dat semn şi după ce drumul a devenit liber, a mărit viteza la cinspre-
zece mile pe oră  [25 km/oră]. Când trenul a sosit în Darlington s-a constatat că în 
vagoane au fost 450 de călători, iar greutatea trenului a fost de 90 de tone.”   (Relatare 
contemporană, 1825) 

Cum au receptat contemporanii calea ferată? De ce a avut o importanţă atât de mare 
apariţia căii ferate?  [ T ]

Caricatură engleză: Efectul căii ferate asupra 
vieţuitoarelor nepricepute  

Să trecem în revistă, din ce 
punct de vedere ironizează 

caricatura calea ferată şi călătorii 
ei?  [ T ]

Calea ferată la mijlocul secolului XIX 

În ce domenii a însemnat o 
mare schimbare apariţia căii 

ferate? Să argumentăm răspunsul 
nostru!  [ T ]
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„List [Friedrich List (1789-1846), economist german] a publicat o cărticică în limba 
franceză despre căile ferate. Trebuie înfiinţate societăţi pe acţiuni, trebuie construită 
cale ferată către (Paris, Le Havre) şi Strasbourg; în acest fel vom putea ajunge de aici în 
douăsprezece ore la Strasbourg şi prelungind puţin drumul, în optsprezece ore omul 
poate ajunge la Frankfurt.  Dacă eu aş porni de aici dimineaţa, seara aş putea bea cea-
iul cu Dumneavoastră, iar a doua zi seara aş putea fi din nou aici. Ce idee captivantă! 
Heine zice acelaşi lucru: e groaznic chiar doar să te gândeşti că omul ar putea ajunge 
în 12 ore în Germania. Despre calea ferată eu şi List visăm din cauza consecinţelor ei 
politice deosebite. Prin aceasta, absolutismul şi-ar rupe gâtul, iar războaiele ar deveni 
cu totul imposibile. Franţa şi oricare altă ţară ar putea să-şi transporte în  decurs de 
douăzeci şi patru de ore întreaga armată dintr-un colţ al imperiului în celălalt. În acest 
fel, războiul ar deveni o invazie a unui simplu joc de şah şi nu s-ar putea pune în apli-
care.” (Börne: Scrisori pariziene, 1831)

Densitatea reţelei de căi ferate şi densitatea 
demografică din Europa în prima parte a seco-
lului al XIX -lea

Să arătăm ce legătură există 
între cele două date! Să pre-

zentăm diferenţele regionale şi să 
arătăm care sunt cauzele acesto-
ra?  [ T ]

Să stabilim în ce consideră 
List că ar consta importanţa 

noului mijloc de transport?  [ T ]

EXPLOZIA DEMOGRAFICĂ 
„Putem spune aşadar cu siguranţă că sporul populaţi-
ei – dacă nu este îngrădit – se dublează la fiecare do-

uăzeci şi cinci de ani, adică creşte proporţional.

    Acea proporţie, în care să presupunem că cresc recoltele pământului, nu este tocmai 
uşor de stabilit. Însă putem fi cu totul siguri de faptul că sporul nostru ar trebui să 
aibă cu totul alte trăsături pe un teritoriu limitat decât sporul populaţiei în general: o 
mie de milioane se pot dubla în decurs de douăzeci şi cinci de ani la fel de uşor prin 
forţa sporului demografic precum o mie. Dar alimentele care sunt necesare pentru 
întreţinerea acestui număr mai mare nu pot fi procurate cu aceeaşi uşurinţă. Omul 
e nevoit să fie legat de loc. Până vor fi ocupate toate pământurile fertile, creşterea 
anuală a recoltelor depinde inevitabil de îmbunătăţirea pământurilor deja ocupate. 
Iar aceasta înseamnă că după natura oricărui pământ, în loc să devină mai mult, ine-
vitabil scade. Dar populaţia, dacă este aprovizionată cu hrană ar continua cu o forţă 
inepuizabilă ritmul creşterii; iar înmulţirea din perioada unei epoci constituie baza 
înmulţirii pentru cea următoare şi aşa mai departe.

     Luând tot pământul în locul insulei, emigrarea va fi în mod firesc exclusă şi presu-
punând că populaţia actuală este de o mie de milioane, specia umană va creşte în 
proporţie de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, iar hrana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, şi 9. În decurs 
de două secole populaţia ar ajunge într-o proporţie faţă de hrană ca şi 256 la 9, iar 
în trei secole ca şi 4097 la 13, iar în două milenii diferenţa ar fi aproape incalculabilă. 

     (...) sporul speciei umane în raport cu nivelul hranei va putea fi susţinut numai prin 
respectarea permanentă cu stricteţe a legilor nevoilor care funcţionează ca un obsta-
col în faţa puterii mai mari.”  (Malthus: Eseu asupra principiului populaţiei, 1798)   

Să trecem în revistă cauzele 
sporului populaţiei prezentate 

de autor! Cum consideră că este ra-
portul dintre dezvoltarea economică 
şi sporul populaţiei? Cum apreciază 
caracterul sporului demografic? Să 
facem o comparaţie între diagnoza 
lui Malthus cu conţinutul desenului 
grafic! Să reflectăm, ce factori nu a 
luat autorul în considerare?  [ T ]
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URBANIZAREA
„Interiorul străzilor şi al pereţilor caselor din Londra este împân-
zit de canale. Când se dezafectează o stradă se poate vedea în ea 

tot felul de ţevi de fier care aduc viaţa în Londra fizică [aici: materială]. E ca şi cum ne-am 
uita la braţul nostru şi am vedea pe el vinele vinete. Canale groase şi subţiri, principale 
şi secundare intersectându-se unele peste altele; una conduce apă, cealaltă gaz, alta eli-

mină spurcăciunile, există guri şi stâlpi de fier, pe care 
dacă le-ar deschide cineva, ar ţâşni apa de s-ar umple 
strada şi s-ar putea stinge şi focul. Locuitorul Londrei 
nici nu are nevoie să se mişte din casa sa că toate îi vin 
la el in casă. Dacă i se termină apa din ciubăr, începe 
să curgă de la sine alta în locul ei, iar după ce s-a um-
plut, se închide de la sine cu un glob plat; gazul doar 
trebuie să-l aprindă seara şi arde fără întrerupere până 
dimineaţa; vânzătorii de lapte fac înconjurul caselor de 
trei ori pe zi, brutarul aduce la uşă pâinile şi plăcintele; 
ucenicul crâşmarului berea şi vinul; alţi vânzători aduc 
pește, delicatesuri, praf de piatră şi mobilă de casă (...)

    Londra are o piaţă alimentară bogată şi destul de iefti-
nă. Grădinarul de la ţară, petrecându-şi ziua cu munca, 
seara își încarcă carul şi vine noaptea în oraş, descarcă 
marfa şi încă înainte de zorii zilei se şi întoarce acasă. 
Londonezii când se trezesc pe la 8-9 găsesc pieţele pli-
ne de legume proaspete şi odoarea lor, (...) De ce este 
atât de curată casa, curtea, mobila, vesela cetăţeanului 
londonez? Pentru că primeşte apa ieftin, din belşug şi 
foarte uşor? Există mai multe companii de apă şi cana-
lizare (...) 

     Englezul nu numai că înţelege cuvântul »confort« dar 
ştie şi ce înseamnă, iar nouă nu ne lipseşte doar cuvân-
tul ci şi acel lucru. Iar pe timpul în care se străduieşte 
să-şi asigure confortul, perfecţionează prin invenţii şi 
prin consum stimulează multiplele ramuri ale industri-
ei dând aripi comerţului şi creează instituţii.”  (Szemere 
Bertalan: Călătorii în străinătate, 1838)

Caractetristicile exploziei demografice şi 
schimbarea proporţiei dintre populaţia urbană 
şi cea rurală în Anglia 

Să arătăm care au fost faze-
le exploziei demografice! Să 

analizăm în parte fiecare dintre 
faze şi factorii care le-au provo-
cat! Să formulăm, în ce a constat 
esenţa schimbărilor petrecute în 
structura localităţilor! Ce factori 
au cauzat această schimbare? Ce 
consecinţe a avut acest proces? Să 
dezbatem, dacă există vreo legă-
tură între explozia demografică şi 
schimbarea structurii localităţilor!  
[ T ]

Anglia în epoca revoluţiei industriale

Să trecem în revistă în care teritorii se resimt efec-
tele revoluţiei industriale! Să stabilim care factori 

au avut un efect asupra apariţiei zonelor industriale! Să 
căutăm oraşele cu cel mai ridicat şi cel mai scăzut spor 
demografic! Care sunt motivele diferenţelor? Să carac-
terizăm dezvoltarea transportului! Să prezentăm rolul 
comerţului extern în dezvoltarea Angliei!  [ T ]

Ce efecte au avut condiţiile 
de trai din marile oraşe asu-

pra modului de viaţă al oameni-
lor? Să menţionăm invenţiile teh-
nice amintite în sursă! [ T ]
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Timpul petrecut cu călătoritul între Londra şi Birmingham

1850: 3,5 ore     1830: 12 ore                                         1750.: 2 zile

1855: 3 ore 14 minute

Minereu de fier 

Cărbune    

Port 200 <

Linie de cale ferată 51 - 200

Industria de fier 10 - 50

Industria textilă < 10

Numărul de locuitori al oreșelor:
la mijlocul secolului XVIII
la mijlocul secolului XIX

> 1 000 000

500 001 – 1 000 000
   100 001 – 500 00
   50 001 – 100 000
   10 000 – 50 000
   < 10 000

Densitatea
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Revoluţia industrială a contribuit în mod decisiv la dezvoltarea economiei şi a îmbunătăţit condiţiile de trai ale 
oamenilor. Dezvoltarea a atras după sine transformarea de amploare a mediului, creşterea consumului a declanşat o 
suprasolicitare a mediului. Apa curată a asigurat condiţiile de igienă dar, în acelaşi timp, până când au fost construite 
sistemele de canalizare s-au acumulat cantităţi uriaşe de apă reziduală (murdară). 

Să discutăm despre efectele reciproce ale dezvoltării şi poluării! Să arătăm cu ajutorul sur-
sei, cum a văzut acest lucru un călător maghiar!  [ O ]

„(...) în faţa mea se întinde zona deschisă a oraşului Newcastle, împânzită de mulţimea de 
fabrici deasupra cărora rătăcesc nori negri de fum, (...) totul este un mare atelier de fierărie din 
care se înalţă funingini, huruit, bocănit, plesnit, şuieratul aburilor, fum şi foc peste tot şi furnalele, 
printre care unul groaznic de înalt, ce pare a se înălţa spre nori, despre care se zice că ar avea 
370 de picioare înălţime. Seara în amurg este o priveliște frumoasă (...) parcă poporul englez s-ar 
fi aliat cu lumea tenebrelor, iar gloria şi puterea ei o văd în maşinăriile acestea, care cu o forţă 
invizibilă, căci aceea este sub pământ, torc, împletesc, taie, bat, fierb, ridică, împing, curăţă atât 
de neobosit şi iute ca fulgerul grăbindu-se  şi cu un zgomot întunecat de parcă pentru fiecare fir 
tors şi cui retezit plata ar consta într-un suflet. Iar seara tocmai acea forţă misterioasă care pune 
în mişcare mulţimea de maşinării, cu  suflul ei aprins, iluminează ca ziua sălile încordate în care 
multe mii de fusuri de tors, roţi, războaie de ţesut îşi derulează jocul lor surd şi misterios. (...)

Am vizitat mai multe şi diferite tipuri de fabrici, fabrici mari printre care câteva fabrici de bum-
bac din care sunt multe pe aici şi prin împrejurimi, iar unele sunt extrem de mari. Maşină de aburi 
de o sută de cai putere, menţinută în mişcare de către un omuleţ, compensează forţa de muncă 
a 880 de oameni şi e în stare să acţioneze 50 000 de fusuri,  dat fiind că 750 de persoane atâta aţă 
ar toarce, încât fără maşini ar trebui să toarcă 200 000 de persoane, iar în decurs de 12 ore pro-
ducând pe fiecare dintre cele 50 000 de fusuri câte 850 de stânjeni, astfel încât toate ar produce 
42 000 000 de stânjeni cu care s-ar putea înconjura globul pământesc pe un sfert şi jumătate. 
Amintindu-ne de aceste lucruri, poate e mai uşor să cuprindem economia celor trei insule; căci 
aşa cum vezi, în acest imperiu trăiesc, mănâncă şi cheltuiesc doar 25 000 000 de oameni, dar în 
raportul de 750: 200 000, ceea ce însă nu se poate generaliza cu privire la toate fabricile, lucrează 
şi câştigă 66 500 000 000 forţe umane.”  (Szemere Bertalan: Călătorii în străinătate, 1838)  

Să trecem în revistă, ce ramuri industriale menţionează sursa? Ce fel de noi invenţii tehnice 
recunoaştem în sursă?  [ T ]

Peisaj industrial în Anglia

Să trecem în revistă efectele asupra mediului ale revoluţiei industriale!  [ O ]
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PERIOADA COLONIALĂ  În secolul al XVI-lea spaniolii 
care căutau aur, şi-au extins dinspre sud controlul lor asu-
pra Americii. În decursul aceluiaşi secol, de-a lungul râului 
Sfântul Laurenţiu şi-au făcut apariţia coloniştii francezi. În 
secolul următor pe ţărmul Atlanticului s-au înfiinţat colonii 
engleze (Virginia, 1607) şi olandeze. Pătrunderea france-
zilor şi englezilor s-a făcut nu de către soldaţi, ci de către 
colonişti, care în zone cu climat asemănător celui din Eu-
ropa s-au ocupat de gospodării (ferme) individuale. Indi-
enii băştinaşi au fost treptat alungaţi din teritoriile lor de 
vânătoare. O parte din ei au fost uciși în bătălii sângeroa-
se, alţii au murit în urma epidemiilor aduse de către albi. 

Marea majoritate a primilor colonişti englezi au fost 
nevoiţi să-şi părăsească ţara din motive religioase pentru 
că erau membrii unor comunităţi protestante radicale. 
Aceştia au adus cu ei principiul şi practica autoguver-
nării. Din cauza tradiţiilor lor şi a nevoii de a se descurca 
singuri coloniştii au înfiinţat comunităţi, colonii care au 
depins doar aparent de coroana engleză (au fost 13 co-
lonii). Până la mijlocul secolului al XVIII-lea fiecare colonie 
a avut un for legislativ independent bazat pe reprezen-
tanţă (alegător a putut fi, la început în baza votului cenzi-
tar, apoi fiecare bărbat naturalizat). Aceste foruri legislative 
au avut dreptul de a stabili impozite. Şi puterea executivă a 
fost exercitată prin intermediul unor funcţionari aleşi.

În coloniile din nord s-a dezvoltat o economie bazată 
pe ferme. În acelaşi timp, în oraşele portuare (de exemplu, 
New York, Boston) a început să înflorească şi industria
(de exemplu, construcţia de corăbii, industria textilă). În 
partea de nord comerţul maritim (cu rom şi sclavi) a căpă-
tat o importanţă din ce în ce mai mare. În coloniile din sud, 
pe lângă ferme agricole, au apărut plantaţiile pe care s-a 
cultivat bumbac, trestie de zahăr, tutun, folosindu-se mun-
ca sclavilor negri. Produsele din sud au fost transportate 
mai ales spre Europa.

Britanicii nu s-au amestecat în treburile interne ale co-
loniilor („neglijenţă binevenită”), ba chiar au avut rolul de 
protectori faţă de francezii de pe cursul râului Sfântul Lau-
renţiu. După ce în urma Războiului de Şapte Ani (1756-
1763) şi Canada a devenit colonie engleză, a dispărut ne-
voia de protecţie. Însă Londra – şi din cauza dificultăţilor 
financiare cauzate de război – tocmai în acele împrejurări 
a decis să înăsprească politica sa faţă de colonii: a trecut la 
preluarea administraţiei coloniale, iar parlamentul englez 
a instituit impozite şi vămi. Paralel cu acestea s-a intensifi-
cat concurenţa pentru pieţe dintre comercianţii englezi 
şi cei americani, astfel încât comercianţilor americani li s-a 
interzis accesul pe pieţele Imperiului Britanic. 

CUCERIREA INDEPENDENŢEI  Situaţia a devenit din ce în 
ce mai tensionată din cauza măsurilor luate de guvernul 
britanic. Acesta a adoptat mai multe ordonanţe inuti-
le sau imposibil de aplicat (de exemplu, interdicţia de 
a ocupa noi pământuri în vest, introducerea de noi vămi, 
legea cazării, legea taxei pe timbru fiscal). Aceste măsuri a 
unit coloniile de provenienţă diferită (de exemplu, cele din 
nord şi din sud). Populaţia a refuzat plata impozitelor, a 
vămilor şi a taxelor, boicotând cumpărarea de produse 

englezeşti. Adunarea reprezentanţilor coloniilor a procla-
mat principiul conform căruia „fără reprezentanţă, nici 
o taxă”. Conform acesteia, atâta timp cât nu pot trimite 
reprezentanţi în parlamentul de la Londra, nu vor plăti nici 
impozitele instituite de parlamentul de la Londra. 

Parlamentul britanic nu a dat înapoi, dar nici coloni-
ile. În mai multe locuri funcţionarii vamali englezi au fost 
alungaţi. La Boston soldaţii englezi au deschis focul asupra 
mulţimii protestatare (1770). Când britanicii au acordat 
Societăţii Indiilor de Răsărit monopol asupra comerţului 
cu ceai, un mic grup radical din Boston al susţinătorilor in-
dependenţei s-au deghizat în indieni, au aruncat în mare 
încărcătura de ceai a unei corăbii (partida de ceai de la 
Boston, 1773). Britanicii au ripostat printr-o blocadă a por-
tului Boston, limitând independenţa coloniei (Massachu-
sets – meseciusiţ). 

La vestea măsurilor represive, reprezentanţii colo-
niilor au ţinut un congres la Philadelphia (1774).  Au 
declarat ilegale deciziile englezilor, au enunţat dreptul 
coloniilor de a avea un for legislativ independent şi au în-
cheiat între ele o alianţă.  Britanicii nu s-au arătat dispuşi 
unei înţelegeri astfel că în conducerea coloniilor a contat 
tot mai puţin vocea adepţilor compromisului, a modera-
ţilor. În anul ce a urmat au început confruntările militare. 
Congresul convocat din nou de colonii a adoptat Decla-
raţia de Independenţă formulată de Jefferson  [geferson] 
(1776) care – pe lângă proclamarea independenţei – s-a 
angajat în respectarea drepturilor omului şi în asigura-
rea unei guvernări pe bază de reprezentativitate. 

La începutul războiului,  armata regulară engleză şi 
flota şi-au menţinut superioritatea. Forţele coloniştilor 
conduse de George Washington au adoptat tactica fo-
losită în luptele contra indienilor: au atacat pe ascuns, 
din formaţii militare risipite. Treptat, forţele britanice şi-
au epuizat capacităţile, iar americanii şi-au constituit – cu 
ajutorul parţial al francezilor aflaţi în conflict cu englezii – 
armata proprie obţinând victoria asupra trupelor britanice 
(Yorktown, 1781). Independenţa a 13 colonii britanice a 
fost stipulată de către tratatul de pace semnat la Ver-
sailles în 1783.

FORMA DE STAT ŞI CONSTITUŢIA STATELOR UNITE  Au-
torii constituţiei, a legii fundamentale(1787)  a noului stat 
rezultat din alianţa celor 13 foste colonii britanice, au ţinut 
seama, desigur, de principiile constituţionalităţii (sistem 
de reprezentanţă, împărţirea puterilor în stat, etc.). Prin-
cipala problemă a fost relaţia dintre puterea centrală şi 
statele uniunii. După îndelungate dispute s-a hotărât edi-
ficarea unei republici federale cu un guvern central pu-
ternic. Preşedintele federaţiei a fost investit cu puteri largi, 
s-a instituit o valută naţională comună (dolarul) precum 
comune au fost şi treburile militare şi cele ale politicii ex-
terne. Reprezentanţa echitabilă a diferitelor state mai mici 
şi mai mari a fost asigurată printr-un for legislativ bica-
meral (Congresul). În Camera Reprezentanţilor, statele 
membre au ales reprezentanţi proporţional cu numărul 
fiecărui stat membru, în timp ce în Senat fiecare stat a tri-
mis câte doi delegaţi. Primele completări ale Constituţiei 

9. America şi lumea colonială
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au dezvoltat ideile referitoare la drepturile cetăţeneşti
(libertatea religiei, cea a cuvântului şi cea a presei). Consti-
tuţia, pentru prima oară în lume, a realizat separarea totală 
dintre stat şi biserică. 

NAŞTEREA UNEI NOI PUTERI  Satele Unite s-au găsit în-
tr-o situaţie foarte favorabilă: nu a existat nici un impedi-
ment serios pentru a-şi extinde teritoriul. Cumpărând teri-
torii de la puterile europene afl ate în confl ict între ele, până 
la începutul secolului al XIX-lea şi-a extins teritoriul până 
la Oceanul Pacifi c. Astfel, au dispus de imense regiuni agri-
cole, precum şi de o mulţime de materii prime. Cea mai 
mare parte a populaţiei băştinaşe (indienii) a fost extirpată 
în timp ce afl uxul de forţă de muncă  rezultat din explozia 
demografi că din Europa a fost primită fără restricţii în ţară. 

Întreprinzătorii cu capital consistent au preluat toate 
inovaţiile din Europa astfel încât revoluţia industrială s-a 
manifestat în acelaşi timp cu cea din Europa. Statul ame-
rican în plin avânt s-a îndreptat la început către statele 
Americii Latine. După ce această regiune şi-a câştigat in-
dependenţa, faţă de noile tendinţe coloniale Statele Unite 
şi-au manifestat interesul pentru această regiune (princi-
piul Monroe – America e a americanilor). În timp ce în re-
laţia cu America Latină au promovat libertatea, împotriva 
comerţului cu sclavi a corăbiilor americane au intervenit 
britanicii care au interzis această practică. 

AMERICA LATINĂ  Şi America Latină, colonizată de spa-
nioli şi portugali, s-a dezvoltat în secolul al XVIII-lea chiar 
dacă într-un ritm mai lent decât cel al coloniilor britanice. 
În fruntea societăţii coloniale s-au afl at creolii, albii născuţi 
în America, care au deţinut controlul asupra plantaţiilor şi 
administraţiei. Cea mai mare parte a populaţiei era forma-
tă din metişi (amestec de indieni cu albi) şi indieni care 
lucrau pe plantaţiile creolilor şi munceau în mica lor gos-
podărie. Pe plantaţiile tropicale şi în mine au lucrat şi un 
important număr de slavi negri. 

La începutul secolului al XIX-lea legăturile dintre co-
loniile latino-americane şi ţările de origine s-au dimi-
nuat. Investiţiile crescânde ale englezilor au modifi cat 
relaţiile economice ale regiunii, în timp ce ţările de origine 
au fost slăbite de războaiele napoleoniene şi apoi de re-
voluţii. Exploatând această situaţie, în primele două dece-
nii ale secolului al XIX-lea, creolii – impulsionaţi şi de ideile 

iluminismului – şi-au câştigat independenţa. Lupta lor a 
fost sprijinită de către Anglia şi Statele Unite. 

Sub conducerea creolilor din statele independente ale 
Americii Latine, care trăiau izolaţi de restul populaţiei 
metișe şi indiene, aproape nimic nu s-a schimbat (relaţii-
le de proprietate asupra pământului, economia bazată pe 
exportul de materii prime şi pe producţia de pe plantaţii, 
sclavajul). Nu s-a declanşat o redresare economică, iar ma-
sele de imigranţi din Europa s-au îndreptat mai degrabă 
spre America de Nord. Prin aceasta, zona a rămas privată 
de o importantă sursă de dezvoltare. 

NOUA EPOCĂ A COLONIALISMULUI   Din cauza condi-
ţiilor geografi ce nefavorabile din Africa (deşerte, torente, 
jungle) pătrunderea europenilor s-a petrecut în zone 
periferice ale continentului cu o climă mai favorabilă şi 
posibilităţi mai mari pentru comerţul maritim. Francezii
au început cucerirea Algeriei în timp ce englezii au obţi-
nut colonia olandeză (a burilor) din Africa de Sud. 

După războaiele napoleoniene, englezii i-au eliminat 
defi nitiv pe francezi din India. În acelaşi timp s-a produs 
şi o schimbare în metodele coloniale ale englezilor. Ca 
urmare a revoluţiei industriale produsele englezeşti au de-
venit mai ieftine şi implicit, mai concurente. Acest lucru a 
făcut posibil ca formele anterioare ale colonizării (comerţ, 
impozitare, obţinerea materiilor prime) să fi e schimbate în 
favoarea pătrunderii economice totale. De exemplu, în 
India, industria textilă engleză a distrus complet meşteşu-
garii locali. Anglia a transformat această colonie în resurse 
de materii prime şi într-o piaţă de consum. 

China dezvoltată din punct de vedere economic şi cul-
tural s-a manifestat reţinut faţă de europeni. A desfăşurat 
doar în câteva porturi ale sale activităţi comerciale avanta-
joase cu europenii care continuau să plătească cu aur pen-
tru produsele chinezeşti (porţelan, mătase, ceai). Această 
politică a Chinei a împiedicat însă şi preluarea rezultatelor 
dezvoltării din Europa (arme, tehnici de navigare, etc.). 

Englezii s-au străduit prin contrabanda cu opiu să facă 
comerţul cu China mai profitabil. Când autorităţile chineze 
au luat măsuri împotriva acestui drog, pentru prejudiciile 
cauzate, Anglia a declarat război Chinei. În primul război 
al opiului (1840 – 1842) moderna flotă militară britanică a 
obţinut victoria. China  a fost obligată să predea Hong-
Kong-ul şi să-şi deschidă cinci porturi.

Arhivă

PERIOADA COLONIALĂ   
„... ne organizăm într-un organ politic pentru o 
mai bună conducere şi perpetuarea noastră... 

şi ca o continuare a celor enunţate mai sus concepem şi instituim legi 
drepte şi pentru toţi valabile, ordonanţe, constituţii şi oficii (...) pe care le 
considerăm cele mai potrivite şi mai corespunzătoare pentru binele pu-
blic al coloniei (...)”  (Contractul Mayflower, 1620. Mayflower a fost numele 
corăbiei coloniştilor puritani care au sosit în America din Anglia.) 

Să trecem în revistă ce am învăţat despre puritanism! În ce măsură a 
influenţat religia lor pe cei sosiţi în coloniile americane? Cum interpre-

tează ei noţiunea de colonie? Care aspect al întâlnirii celor două culturi este 
evidenţiat în imagine?  [ T ]

Colonişti de pe Mayflower şi indienii 1
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Măsuri coloniale britanice după războiul de 
şapte ani

1763: supuşilor englezi le este interzis să ocupe pă-
mânt şi să se stabilească la vest de Munţii Appa-
lache.

1764: se interzice tipărirea de bancnote în colonii.
1764: se instituie vămi asupra zahărului, melasei 

(materia de bază pentru rom), vinului, cafelei, 
mătăsurilor şi a pânzeturilor. 

1765: Legea cazării – populaţia coloniilor este obli-
gată să asigure cazare şi masă militarilor armatei 
britanice.

1765: Legea taxei de timbru: toate documentele ju-
ridice şi comerciale (contracte, aprobări) precum 
şi ziarele, almanahurile şi cărţile de joc trebuie 
prevăzute cu un timbru ce se poate achiziţiona 
de la autorităţi.

1767: se instituie vamă asupra unor serii de produse 
scutite de vamă.

1773: Societatea Indiilor de Răsărit scutită de vamă 
poate să vândă ceai în coloniile americane, fără 
intermediari comerciali. 

Coloniile americane  

Să analizăm economia şi relaţiile sociale ale coloniilor din nord şi din sud! Să arătăm cum a fost relaţia dintre nord şi sud în 
raport cu ţara de origine! Ce efect a avut imigrarea asupra societăţii coloniilor? [ T ]

Care dintre domeniile vieţii au fost afectate prin 
aceste măsuri? Să explicăm, care a putut fi cau-

za acestor măsuri! Să analizăm fiecare măsură în parte 
constatând care pături sociale au fost afectate şi ce 
dezavantaje au cauzat acestea!  [ T ]

CUCERIREA 
INDEPENDENŢEI   

„ (...) Unii, după câte aud, susţin faptul că deoarece într-ade-
văr legăturile de mai demult ale Marii Britanii cu America au 
început să înflorească, de aceea această relaţie este şi zălogul 

bunăstării noastre viitoare şi acest efect benefic se va menţine pentru totdeauna. O ar-
gumentaţie mai falsă decât aceasta nici că s-ar putea imagina. Atunci într-același fel am 
putea afirma că un copil care până acuma s-a dezvoltat foarte frumos nu va mai avea 
de-acum nevoie de carne sau că primii douăzeci de ani ai vieţii noastre ne croiesc dru-
mul următorilor douăzeci de ani. Dar chiar şi această afirmaţie denaturează adevărul, 
pentru că eu la așa ceva o spun deschis, că America ar fi înflorit la fel de bine, ba chiar 
poate mai nestingherit, dacă nici o putere europeană nu ar fi avut nici o treabă cu ea. (...)

Voi, cei care predicaţi despre armonie şi împăcare oare sunteţi voi în stare să-i re-
daţi prostituatei inocenţa de altă dată? La fel de puţin puteţi să împăcaţi voi Britania 
cu America. Acum s-au rupt şi ultimele legături, poporul Angliei ne bombardează cu 
acuzări.” (Paine: din manifestul Common Sense – Bun simţ, 1776) 

Partida de ceai de la Boston (1773). Adepţii in-
dependenţei deghizaţi în indieni au aruncat în 
mare încărcătura de ceai. Societatea Indiilor de 
Răsărit era singura care nu plătea vamă. 

De ce au instituit englezii 
vămi? Interesele cui au fost 

lezate prin această măsură? Care 
a putut fi scopul acţiunii din Bos-
ton?  [ T ]

Cui se adresează manifes-
tul? Să rezumăm pe scurt 

principalul său mesaj! Să trecem 
în revistă argumentele autorului 
înşiruindu-le într-o ordine logică! 
Cu cine se contrazice autorul? Să 
reconstruim punctul de vedere al 
celor cu care se contrazice!  [ T ]
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Adepţii independenţei îi ung cu smoală şi îi trec prin pene pe adepţii stăpânirii 
engleze 

„Considerăm de la sine de înţelese acele adevăruri, că 
fiecare om a fost creat egal, iar creatorul său l-a învestit cu 
asemenea drepturi inalienabile, la care el nu poate renun-
ţa, iar printre acestea se află şi dreptul la viaţă şi la liberta-
te, precum şi acela de a-şi găsi fericirea. Pentru asigurarea 
acestor drepturi oamenii au constituit guvernări, ale căror 
putere se bazează pe acordul celor guvernaţi. Dar oricând, 
orice formă de stat devine necorespunzătoare pentru atin-
gerea acestor scopuri, este dreptul poporului să schimbe 
aceste guvernări sau să le desfiinţeze şi să creeze altele noi, 
punând bazele acesteia şi organizând guvernările în aşa fel, 
încât să îi apere şi mai bine siguranţa şi să îi asigure ferici-
rea.”  (Fragment din Declaraţia de independenţă, 1776)

Să adunăm din text libertăţile formulate în Declaraţie! In-
fluenţa cărui curent de idei se resimte în Declaraţie? Im-

plementarea cărei teorii despre stat putem recunoaşte în text? 
Care au putut fi cauzele, pentru care drepturile inalienabile ale 
„fiecăriu om” nu au fost valabile şi pentru sclavii negri? [ T ]

Cine au fost cei care s-au opus mişcării de independen-
ţă, ceea ce a însemnat război contra englezilor? Ce efecte 

au putut avea asemenea scene? Să comparăm „împănarea” cu 
procedurile aplicate împotriva altora care au avut atitudini di-
ferite!  [ T ]

FORMA DE STAT ŞI CONSTITUŢIA 
STATELOR UNITE   

„§.2 (...) Reprezentanţii şi 
impozitele directe trebuie 
împărţite în mod propor-
ţional cu numărul lor între 

statele care formează Uniunea, împărţire care trebuie stabi-
lită într-aşa fel încât la numărul oamenilor liberi, inclusiv al 
acelora care pentru anumiţi ani au fost obligaţi să slujească în 
armată, dar excluzând indienii care nu plătesc impozite, să se 
adauge trei cincimi la numărul fiecăror alte persoane. Stabi-
lirea definitivă a proporţie se va efectua  în decurs de trei ani 
de la prima întrunire a Congresului Statelor Unite, iar apoi la 
fiecare zece ani, după cum va fi stipulat în lege. Un deputat 
revine cel puţin unei mulţimi de treizeci de mii de persoane, 
dar fiecare stat va avea cel puţin un reprezentant. (...)

§. 7 (...) Fiecare propunere legislativă adoptată de Camera 
Reprezentanţilor şi de Senat, trebuie înaintată preşedintelui 
Statelor Unite, înainte de a intra în vigoare; Preşedintele, în 
cazul în care e de acord cu ea, o semnează, în caz contrar, o 
retrimite acelei camere a Congresului, care a iniţiat respectiva 
lege. În cazul în care după o nouă dezbatere două treimi din 
Camera respectivă adoptă propunerea legislativă, această 
trebuie trimisă cu obiectivele ei celeilalte Camere a Congre-
sului, care la rândul ei o supune aceleiaşi proceduri de dez-
batere; în cazul adoptării de către cele două treimi a Camerei 
din urmă a proiectului legislativ, acesta intră în vigoare.”  (Din 
constituţia Statelor Unite, 1787)

Să numim forma de stat prezentată în schiţă! Să arătăm, cum s-au înfăptuit ideile teoriei despre stat ale Iluminismului în 
Statele Unite! Cum au rezolvat problemele care au decurs din sistemul federativ? Să analizăm caracteristicile sistemului 

electoral![ T ]

Sistemul de organizare al Stalelor Unite 
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„Deoarece se pare că Austria, Prusia, Sardinia, Marea Britanie şi Olanda pe de o 
parte şi Franţa pe de altă parte, sunt în stare de război, iar interesul şi datoria Statelor 
Unite impun să dea dovadă de o atitudine binevoitoare, amicală şi imparţială faţă de 
puterile aflate în stare de război: (...)

      Drept urmare, fac cunoscut şi faptul că oricare cetăţean al Statelor Unite dacă 
s-ar confrunta cu tragerea penală la răspundere şi cu confiscarea averii din partea pu-
terilor menţionate dacă comite împotriva oricăreia dintre ele vreo faptă duşmănoasă, 
sprijină sau instigă la comiterea ei sau dacă oricine ar transporta marfă, care poate fi 
interpretată după legile de război în vigoare ca marfă de contrabandă, iar în aseme-
nea cazuri persoana respectivă nu va beneficia de protecţia Statelor Unite în privinţa 
pedepsirii sale şi a confiscării averii pe care o deţine. În continuare, am dat dispoziţie 
acelor funcţionari, care au competenţă legală, să iniţieze proceduri penale împotriva 
tuturor (...) persoanelor, care încalcă legile în detrimentul oricărei dintre puterile beli-
gerante.”  (Declaraţia lui Washington, 22 aprilie 1793)

„Noi nu ne-am implicat niciodată în războaiele puterilor europene, ceea ce este 
treaba lor, şi nu afectează direct politica noastră. (...). Regimurile politice ale siste-
mului de alianţe se deosebeşte fundamental de cel american. Această diferenţă îşi 
are originea în caracterul diferit al guvernărilor de acolo, în timp ce noi ne-am creat 
guvernarea cu preţul atâtor bogăţii, cu un sacrificiu de sânge atât de mare şi înţe-
lepciunea cetăţenilor noştri, sub care regim ne bucurăm de o fericire fără pereche, 
de care depinde întreaga noastră naţiune. Noi, aşadar, în privinţa relaţiei prieteneşti 
dintre Statele Unite şi acele puteri europene, afirmăm că  noi considerăm periculoase 
pentru pacea şi securitatea noastră toate acele încercări din partea lor de a-şi extin-
de regimurile lor asupra oricărei părţi a emisferei noastre.”  (Din mesajul preşedintelui 
Monroe adresat Congresului, 1823) 

Expansiunea Statelor Unite

Să urmărim expansiunea te-
ritorială a Statelor Unite! Ce 

a făcut posibilă expansiunea? Să 
stabilim, care au fost metodele ex-
pansiunii? Să luăm în calcul, ce efect 
a avut creşterea teritorială asupra 
dezvoltării economice! Să spu-
nem în baza cunoştinţelor noas-
tre, cum au fost valorificate noile 
teritorii! Ce s-a întâmplat cu popu-
laţia băştinaşă? [ T ]

Apariţia căii ferate în teritoriile vestice

În ce măsură a transformat 
apariţia căii ferate regiunile 

din vest?  [ T ]

Ce atitudine au luat State-
le Unite faţă de războaiele 

din Europa? Ce considerente l-au 
determinat pe preşedinte să îşi 
formeze această poziţie? Să com-
parăm atitudinea Statelor Unite cu 
politica marilor puteri europene 
din timpul Războiului de Indepen-
denţă (asemănări. diferenţe)! [ T ]

Să arătăm, cum apreciază 
Monroe relaţiile america-

no-europene? În ce consideră el 
că diferă regimurile din Europa de 
cel din SUA? Sub ce formă formu-
lează el pretenţiile Statelor Unite 
de mare putere în acest mesaj?  [ T ]

NAŞTEREA UNEI NOI PUTERI  
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AMERICA LATINĂ  
„Ne-au marginalizat, niciunul 
dintre noi nu a fost niciodată 

vice-rege, nici guvernator; arhiepiscop, episcop doar 
rar, diplomat niciodată, iar soldaţi doar de rang inferi-
or. Nu putem fi nici funcţionari, nici financiari, ba chiar, 
nici măcar comercianţi. Putem fi doar sclavi sau cel 
mult consumatori. Toate acestea sunt în contradicţie 
flagrantă cu instituţiile noastre. [...] Nu suntem nici in-
dieni, nici europeni, ci o rasă intermediară, proprietari 
de drept ai ţării printre uzurpatorii spanioli; căci din 
punctul de vedere al pământului nostru natal suntem 
americani, dar drepturile noastre îşi au originea în Eu-
ropa. Poporul american trebuie să se elibereze pe sine 
înşuşi de sub triplul jug al inconştienţei, tiraniei şi al 
abuzurilor.”  (Din discursul lui Simon Bolivar, 1813)    

Să trecem în revistă şi să stabilim aspectele ne-
mulţumirilor enumerate! În numele cui vorbeşte 

Bolivar? Să definim caracteristicile conştiinţei lor iden-
titare! [ T ]

„Situaţia din viitor a Americii Spaniole va deveni o 
chestiune importantă pentru clasa comercianţilor en-
glezi. O nouă piaţă se deschide sau se închide pentru 
totdeauna (...) În funcţie de cum ştie să se folosească 
sau cum va omite şansa ce se oferă acum. Anglia câşti-
gă sau va pierde o piaţă, precum au fost Statele Unite.” 
(Dintr-un articol din New York Herald Tribune, 1810)  

Să stabilim, din ce puncte de vedere analizează 
articolul evenimentele din America Latină? Să 

discutăm, având în vedere evenimentele din Europa, 
ce importanţă economică a reprezentat această zonă 
pentru politica britanică! [ T ]

Lupta pentru independenţă a Americii Latine 

Ce factori externi au contribuit la obţinerea independenţei? Să 
analizăm situaţia economică a Americii Latine, relaţiile sale cu 

Statele Unite şi cu Europa! [ T ]

NOUA EPOCĂ 
A COLONIALISMULUI   

„Să presupunem că peste o sută de ani caracterul băştinaşilor 
se va ridica la nivelul de a intra în contact cu europenii, ca 
rezultat al faptului că îşi vor însuşi cunoştinţe generale şi de 

politică, precum şi că vor cunoaște artele şi ştiinţa  modernă. E posibil că nu vor dispune 
de spiritul rezistenţei şi de predispoziţia de a opune rezistenţă faţă de orice măsură 
nedreaptă şi asupritoare, a cărei scop este să îi împingă şi mai jos pe scara socială? Nu 
avem voie să pierdem din vedere faptul că situaţia Indiei este foarte deosebită de cea a 
Irlandei, pe tărâmul căreia flota engleză poate trimite trupe în orice moment. (...)

     Mă întristez şi eu împreună cu cei care sunt părtinitori în privinţa stăpânirii britanice, 
fiindcă din aceste legături ei se aşteaptă la rezultate binecuvântate, când văd guvernul 
că adoptă legi şi regulamente fără să reflecteze asupra lor sau să înţeleagă sentimente-
le supuşilor săi din India (...)”  (Din operele lui Ram Mohan Roy)

„Tu, o, domnitorule, locuieşti departe peste multe mări, şi cu toate acestea, mânat 
de dorinţa smereniei pentru a te bucura de binefacerile civilizaţiei noastre, ai trimis so-
lie, care ne-a adus cu plecăciune mesajul tău. Acele expresii serioase, care se regăsesc 
în mesajul tău, sunt dovada smereniei tale pline de respect, ceea ce este deosebit de 
lăudabil. În ceea ce priveşte cererea ta de a trimite un supus de-al tău la curtea mea 
cerească, pentru ca acesta să controleze comerţul ţării tale cu China, această cerere 
contravine tuturor cutumelor dinastiei mele şi nu poate fi acceptată sub nicio formă. 
Dacă am dispus ca darurile trimise de tine, o domnitorule, să fie acceptate, s-a procedat 
astfel exlusiv datorită faptului că am luat în considerare acele sentimente, care te-au 
animat pe tine să ni le trimiţi de departe. Vestea măreţelor victorii ale dinastiei noastre 
ajunge în fiecare ţară, iar domnitorii tuturor naţiunilor de pe uscat şi de pe mări ne trimit 
preţioasele lor daruri. Precum solul tău prea bine se poate convinge, noi avem tot ce ne 
trebuie. Pentru mine, obiectele confecţionate ciudat sau prost nu au nicio valoare şi nu 
am nevoie de produsele ţării tale, apleacă-te în faţa noastră şi nu dovedi lipsă de res-
pect.”  (Scrisoarea împăratului Cien Lung către George al III-lea, 1792)       

Despre ce proces social şi 
cultural relatează autorul? 

Ce concluzie trage din acest fen-
omen? Să prezentăm, cum se ra-
portează autorul faţă de politica şi 
cultura britanică!  [ T ]

Să stabilim, cum văd chinezii 
sistemul de relaţii economi-

ce şi culturale dintre europeni şi 
chinezi? Prin ce îşi argumentează 
chinezii refuzul? Să discutăm, căror 
cauze se mai datorează acest refuz?  
[ O ]

Caricatură despre războiul opiumului
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Colonialismul între 1750 -1850

Să întocmim un tabel cu cele mai importante puteri coloniale şi expansiunile lor în acea epocă! Să enumerăm direcţiile co-
lonizării şi factorii care au determinat succesul acesteia! În ce măsură a influenţat raportul de forţe din Europa concurenţa 

expasiunii coloniale? Care este motivul acesteia?  [ T ]
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În prima parte a secolului al XIX-lea a apărut în politica dintre marile puteri europene aşa-numita chestiune orientală. 
Imperiul Otoman a slăbit considerabil, iar în zonele periferice ale imperiului au apărut tendiţe secesioniste. A crescut aser-
virea Imperiului Otoman faţă de marile puteri. Dându-şi seama de acest fapt, conducerea imperiului a decis să introducă 
reforme. Este recomandat de cercetat, ce şanse au putut avea reformele într-un stat condus în mod despotic.reforme. Este recomandat de cercetat, ce şanse au putut avea reformele într-un stat condus în mod despotic.

În prima parte a secolului al XIX-lea a apărut în politica dintre marile puteri europene aşa-numita chestiune orientală. 

„(...) Dacă ne gândim bine la poziţionarea geografică a provinciilor otomane, la cât de 
roditor este solul lor, la capacitatea şi inteligenţa populaţiei, putem fi convinşi că în câţiva 
ani vom atinge acele succese, pe care sperăm să le obţinem prin învăţarea, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, a  acelor metode eficiente. Aşadar, plini de încredere faţă de sprijinul Celui 
de sus, bazându-ne pe mijlocirea Profetului, prea bine vedem cum prin căutarea de noi 
măsuri, vom obţine binefaceri pentru provinciile Imperiului Otoman. (...)

      Este așadar necesar, ca pe viitor să impunem fiecărui membru al societăţii otomane 
un asemenea impozit, care să fie condiţionat de averea şi capacităţile fiecăruia, iar în afară 
de acesta să nu se mai poată pretinde de la el nimic. Mai este necesar şi ca prin legi sepa-
rate să se stabilească şi să limiteze cheltuielile trupelor maritime şi ale celor terestre. (...)

     De acum înainte cazul fiecărui acuzat trebuie tratat în public în conformitate cu 
legile noastre dumnezeieşti, după cercetări şi proceduri până când nu se va pronunţa o 
sentinţă regulamentară şi nimeni nu va putea omorî pe nimeni, fie în secret sau în public 
cu otravă sau cu alte metode aducătoare de moarte. (...)

     Fiecare să fie proprietar a tot felul de proprietăţi şi să dispună asupra aceleia cu cea 
mai mare libertate, fără ca oricine să îl împiedice în aceasta. (...)

    Prin prezenta, concesiile împărăţești se extind asupra tuturor supuşilor, indiferent de 
apartenenţa acestuia la vreo religie sau sectă, să se bucure de ele toţi, fără nici o excepţie.  
(...)

     După acestea (...) mai marii imperiului sau oricare altă persoană care încalcă aceste 
dispoziţii să i se aplice exact pedeapsa care corespunde gravităţii faptelor sale, indiferent 
de rangul, poziţia sau averea sa. În acest scop trebuie alcătuit un cod penal.

    Având în vedere că fiecare funcţionar al imperiului are parte de un trai corespun-
zător, (...) adoptăm o lege drastică împotriva mitei (ruşvet), pe care legile dumnezeieşti o 
condamnă şi care este una din cauzele principale ale declinului imperiului.”  (Ordonanţa 
sultanului turcilor Abdul Mejid, 1839)

Să enumerăm acele domenii 
în care sultanul doreşte să 

introducă reforme! Spre binele cui 
şi în defavoarea căror interese este 
îndreptată legea? Ce formă de gu-
vernământ din Europa poate fi re-
simţită din sursă? În care părţi ale 
proiectului de lege se pot indica 
influenţe ale ideilor iluministe?  [ T ]
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TRANSFORMAREA SOCIETĂŢII Societatea s-a transfor-
mat sub influenţa revoluţiei industriale. Starea socială 
nu a mai fost determinată de naştere şi privilegii, ci de 
avere, mai ales de capital. Aristocraţia latifundiară şi 
cea financiară a fost pe punctul de a se contopi. Odată 
cu dezvoltarea industriei şi a infrastructurii s-a lărgit şi 
pătura de mijloc (mici întreprinzători, intelectuali) a că-
rei importanţă social-politică a început să crească. Însă 
cea mai de seamă schimbare a fost faptul că în cele mai 
dezvoltate state muncitorimea industrială a devenit 
cea mai numeroasă grupă socială.

Dezvoltarea economică nemaiîntâlnită în acea 
epocă a creat posibilitatea îmbunătăţirii continue a 
condiţiilor de viaţă ale oamenilor (alimentaţie, locui-
re, educaţie, sănătate, transport, etc.). Însă masele largi 
de oameni nu au putut resimţi încă cuceririle revoluţiei 
industriale. Motorul redresării economice a fost concu-
renţa liberă. Aceasta i-a determinat pe întreprinzători 
să facă tot posibilul pentru creşterea rentabilităţii. Cine 
nu a făcut faţă concurenţei, a dat în scurt timp faliment. 
Întreprinzătorii, în vederea scăderii cheltuielilor  au 
mecanizat mijloacele de producţie, au pretins de la 
muncitorii lor ca ziua de lucru să fie de 14 ore, au pus 
să muncească femei şi copii în schimbul unui salar mic. 

Din cauza schimbărilor rapide, cea mai mare parte a 
societăţii a trebuit să se acomodeze noilor condiţii în 
decursul a doar una-două generaţii, la ceea ce oamenii 
s-au adaptat cu greu.  Din mediul rural familiar şi ocroti-
tor s-au mutat mase de oameni în oraşe. În oraşe însă nu 
se creaseră acele reţele, care să-i ajute pe cei nevoiaşi.  
Astfel, condiţiile de trai ale sărăcimii de la oraşe au 
fost groaznice mai multe generaţii la rând. 

TRATAREA SITUAŢIEI ÎN ANGLIA Prima mişcare instinc-
tuală a muncitorilor, care au trăit într-o situaţie vulnera-
bilă, s-a îndreptat împotriva maşinilor, deoarece impre-
sia lor a fost că maşinile le iau munca. (Pe termen scurt, 
chiar aşa a şi fost.) Muncitorii şi-au dat seama în scurt 
timp de faptul că nu maşinile cauzează problemele. 

Mai târziu au încercat – după modelul organizaţii-
lor medievale de întrajutorare – să acorde sprijin celor 
nevoiaşi în funcţie de meseria fiecăruia (de exemplu, în-
trajutorarea celor bolnavi şi a invalizilor). În confruntările 
parlamentare din Anglia ambele partide mari (whig şi 
tory) au vrut să atragă de partea lor muncitorimea, de 
aceea au stabilit prin lege înfiinţarea în 1824 a unor or-
ganizaţii pe meserii (adică sindicate). 

Muncitorii au dus mult timp, în primul rând, o luptă 
economică împotriva patronatului local: au încetat mun-
ca (adică au intrat în grevă) pentru creşterea salariului şi 
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă (mai puţine ore de 
lucru, concediu plătit, protecţia muncii). Interesându-se 
de confruntările parlamentare, a apărut şi revendicarea 
dreptului la vot. În Anglia constituţională s-a întrevăzut 
posibilitatea ca liderii muncitorilor să primească soluţii 
la problemele lor din partea deputaţilor parlamen-
tari. Ei şi-au formulat revendicările la mai multe mari 

adunări şi le-au cuprins într-o petiţie (cartă). De aici se 
trage şi denumirea mişcării, cartism. 

Dar cu toate acestea nu s-a reuşit obţinerea dreptului 
de vot pentru masele muncitoreşti. Însă pentru a atrage 
de partea lor forţa organizată a muncitorimii şi pen-
tru evitarea conflictelor, partidele parlamentare au 
considerat necesară adoptarea de măsuri de protecţie a 
muncitorilor. Economia cea mai performantă din întrea-
ga lume – menţinându-şi compabilitatea – a reuşit să le 
pună în aplicare. Prin aşa-numitele legi ale fabricilor  
(1819-1847) situaţia muncitorimii a fost treptat îmbu-
nătăţită: a fost limitată munca femeilor şi a copiilor, a 
fost introdusă ziua de lucru de zece ore. 

SOCIALIŞTII UTOPICI Condiţiile de viaţă ale muncitori-
mii, mizeria, alcoolismul a stârnit în orice om cu simţul 
compasiunii o compătimire a acestora. Manifestările de 
solidaritate cu muncitorii (identificarea cu aceasta din 
dorinţa de a-i ajuta), acţiunile de binefacere individuale, 
a diferitelor organizaţii şi biserici au ajutat, dar de fapt nu 
au putut rezolva problema.

Numeroşi gânditori: de exemplu, Saint Simon [sen-
simon], Fourier [furie], Owen  [ouăn] au crezut că pot 
îmbunătăţi situaţia muncitorilor prin elaborarea 
teoretică a unei societăţi ideale. Şi-au dat seama de 
contradicţiile societăţii industriale (de exemplu, bogăţie 
şi mizerie) şi de cauzele indirecte ale acestui fenomen 
(piaţa, concurenţa). De aceea, în lumea imaginată de ei, 
s-au străduit să elimine diferenţele de avere şi con-
curenţa. Soluţia au găsit-o în crearea de comunităţi în-
chise (falansterul lui Fourier, fabrica de la New Lanark 
a lui Owen). În acestea, omul – prin educaţie şi pilde – 
trebuie să se schimbe: trebuie să renunţe la egoism, la 
dorinţa de a acapara, la tendinţa fericirii individuale.

Aceste teorii au fost imposibil de transpus în rea-
litate, dat fiind că dezvoltarea economiei s-a bazat pe 
concurenţă, iar trăsăturile fundamentale ale omului doar 
cu greu se pot schimba. De aceea, creatorii acestor idei 
au fost utopici, dar şi socialişti. Socialismul (comunitar) 
este denumirea acelor curente de idei de la începutul 
secolului al XIX-lea, care şi-au propus rezolvarea proble-
melor societăţii prin restrângerea proprietăţii private şi 
creşterea rolului comunităţii (a statului). 

MARXISMUL  Exemplificarea socialismului utopic nu 
a pus capăt mizeriei, astfel că în curând au apărut cu-
rente care şi-au propus transformarea prin mijloace 
violente a societăţii. Dintre toate acestea, cea mai bine 
formulată idee a fost cea comunistă sau marxistă, ela-
borată de Karl Marx şi Friedrich Engels. Marx, aflat în 
exilul său de la Londra,  a înfiinţat cu sprijinul lui Engels 
– prin reorganizarea unei organizaţii muncitoreşti – Ali-
anţa Comunistă (1847). Noua organizaţie şi-a publicat în 
1848 programul conţinând principiile şi  scopurile ei în 
Manifestul Comunist.   

Marx şi Engels s-au străduit să realizeze o societa-
te fără exploatare. Teoria marxistă a pornit de la realită-

10. Încercări şi teorii referitoare la desfiinţarea contradicţiilor sociale
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ţile epocii sale, încercând să stabilească direcţia evoluţiei 
istorice, pentru a putea stabili, cum va fi  societatea viito-
rului. Marx, analizând propria sa epocă, a stabilit, că so-
cietatea este divizată în două mari clase antagoniste 
(opuse), adică în burghezia deţinătoare de averi şi în 
proletariatul lipsit de bunuri.         

Istoria – după fi losoful german Hegel – şi-a imaginat-o 
ca pe o luptă a forţelor antagonice, dar spre deosebire 
de maestrul său, el şi-a imaginat-o nu ca o confruntare a 
ideilor, ci ca una a claselor antagonice (lupta de clasă). În 
spatele fi ecărui eveniment istoric el şi-a imaginat lupta 
de clasă. În sistemul său de gândire, progresul uman se 
poate realiza doar prin lupte de clasă. Istoria a început 
cu comuna primitivă, care nu a cunoscut proprietatea pri-
vată. În procesul de dezvoltare, apariţia proprietăţii priva-
te este un punct important, iar luptele de clasă continuă în 
diferitele epoci (de exemplu, deţinători de sclavi – sclavi, 
moşieri – iobagi) conducând spre societăţi cât mai dez-
voltate (care produc mai mult), până când se ajunge în 
vremea lui Marx, în capitalism. Mase din ce în ce mai mari 
produc averea unora din ce în ce mai puţini la număr, de 
aceea lupta dintre proletariat şi burghezie se intensifi că. 

Marx şi-a imaginat victoria proletariatului pe cale vi-
olentă, printr-o revoluţie proletară, care v-a izbucni în 
ţările cu cea mai puternică dezvoltare industrială, iar cu 
timpul ea va triumfa pe întreaga lume. După concepţia 

sa, proletariatul victorios va exercita o dictatură până 
când,  odată cu desfi inţarea proprietăţii private, vor fi  
desfi inţate şi celelalte clase sociale. În noua societate, 
în comunism nu există proprietate privată şi de aceea, 
dispare şi exploatarea. Oamenii participă la munca de 
producţie după pregătirea şi capabilităţile fi ecăruia şi 
doresc să se bucure de rodul muncii lor numai în limita 
necesităţilor lor proprii. 

ÎMBUNĂTĂŢIREA CONDIŢIILOR DE VIAŢĂ Dezvoltarea 
economiei a creat condiţiile îmbunătăţirii condiţiilor de 
viaţă ale muncitorimii. În cele mai dezvoltate state din 
a doua jumătate a secolului al XIX-lea (de exemplu, An-
glia), cuceririle revoluţiei industriale au început să fi e 
resimţite şi de către muncitori: s-a efectuat canalizarea 
oraşelor pentru a evita epidemiile, s-a introdus apa cu-
rentă, s-au îmbunătăţit condiţiile de locuire, produsele 
de consum (de exemplu, hainele) au devenit mai ieftine, 
s-a extins educaţia şcolară, astfel că şi muncitorii citeau 
ziare. În urma luptelor dure ale organizaţiilor munci-
toreşti a început să scadă durata zilei de lucru şi să 
crească salariile.  A fost o mare întrebare pentru viitor, 
dacă marxismul, care de la mijlocul secolului al XIX-lea a 
jucat un rol important în înfi inţarea organizaţiilor munci-
toreşti, în conştientizarea rolului lor, se va adapta la toate 
acestea.  

TRANSFORMAREA SOCIETĂŢII  

Transformarea societăţilor din Europa Occidentală

Să formulăm, care sunt schimbările structurale 
de bază în societatea epocii respective? Ce fe-

nomene stau la originea transformărilor?  [ O ]

Munca copiilor

Din ce considerente au angajat întreprinzătorii pe copii? Care fac-
tori au determinat şi au făcut posibilă interzicerea treptată a mun-

cii copiilor?  [ O ]

TRATAREA SITUAŢIEI ÎN ANGLIA

1

2
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„Nemulţumirea (...) a început în Nottingham (...) În februarie  s-au făcut colecte pen-
tru cei arestaţi şi au fost răspândite scrisori anonime, prin care ameninţau cu distruge-
rea maşinilor. În aceeaşi lună, precum şi  în cea următoare, au avut loc tentative de a 
incendia două fabrici. (...)

Spiritul nemulţumirii şi al revoltei s-a răspândit şi în numeroase alte locuri, (...) au 
lansat atacul împotriva fabricii domnului Breton, şi cu toate că la faţa locului a sosit ar-
mata pentru protejarea fabricii, rebelii au fost înfrânţi, iar cinci dintre ei au fost omorâţi, 
(...)au repetat atacul, iar casa domnului Breton a ars în întregime încă înainte de sosirea 
armatei;” (Raportul comisiei Casei Lorzilor, 1812)  

„(...) Pot spune, că există ţări, în care situaţia claselor muncitoare este de aşa natură, încât 
pot fi investite cu dreptul de a alege membrii forului legislativ. Dacă muncitorii Angliei ar 
trăi în acele condiţii, în care din inimă mi-aş dori să-i pot vedea că trăiesc, dacă ocuparea 
forţei de muncă ar fi totdeauna deplină, salariile tot timpul mari, alimentele tot timpul 
ieftine, dacă o familie numeroasă nu ar fi considerată o povară, ci o binecuvântare, atunci 
consider, că obiecţiile principale împotriva votului universal ar dispărea. În Statele Unite 
ale Americii există votul universal fără să aibă cine ştie ce consecinţe înspăimântătoare; (...) 

Însă, domnul meu, fiecare argument, care m-ar determina să iau poziţie împotriva 
votului universal, mă determină, în acelaşi timp, să susţin proiectele de lege, pe care 
le avem în faţa noastră. De aceea resping dreptul universal, deoarece cred că acesta ar 
conduce la o revoluţie distrugătoare. Însă sprijin acest proiect pentru că sunt sigur că 
este cea mai bună garanţie împotriva unei revoluţii.” (Discursul lui Thomas Macaulay în 
discuţiile referitoare la reforma dreptului de vot din 1832)

Parada cartiştilor în 1834

Ce a făcut ca mişcarea cartistă 
să fie puternică? Care factori 

economici şi politici au făcut posi-
bil ca mişcarea să obţină rezultate 
însemnate?  [ T ]

Să stabilim, despre revolta 
cărui grup social vorbeşte 

sursa! Ce metode au aplicat? Să 
prezentăm, ce a declanşat această 
reacţie! Ce comportament a adop-
tat puterea? Ce denotă faptul că 
însăşi Casa Lorzilor s-a ocupat de 
această chestiune? [ T ]

Stabiliţi, în favoarea cărei idei 
argumentează autorul? Adu-

naţi argumentele sale! Ce ţel îl ani-
mă? Cărui curent al politicii engle-
ze ar putea aparţine autorul? [ T ]

„Cele şase puncte ale cartiştilor  
1. vot universal pentru fiecare bărbat
2. să fie ales anual un nou parlament
3.  membrii parlamentului să primească salariu, pentru 

ca şi persoanele fără avere să poată fi mandatate în 
parlament

4. să se introducă votul secret
5.  să fie create sectoare electorale, ca în acest fel să se 

asigure reprezentanţa egală
6. oricine să poată fi ales

Asupra cărui set de probleme se axează manifestul? Să 
argumentăm punct cu punct, de ce a servit interesele 

muncitorimii! Să formulăm în baza sursei, care au fost carac-
teristicile sistemului electoral englez!  [ T ]

Ce probleme au rezolvat legile referitoare la fabrici? În 
cât timp? Să discutăm, în ce măsură au fost rezolvate 

aceste probleme? [ T ]

Câteva dintre legile referitoare la fabrici

1819:  în fabricile de lână se interzice munca copiilor mai 
mici de 9 ani. Ziua de lucru celor sub 12 ani poate 
fi de maximum 12 ore.

1831: se interzice munca de noapte a minorilor.

1833: se interzice angajarea copiilor sub 9 ani

1847:  ziua de lucru a copiilor şi a femeilor poate fi de                                                                
cel mult 10 ore 

Dezbaterile deputaţilor cartişti 

Să trecem în revistă indiciile referitoare la apartenenţa soci-
ală a delegaţilor! Ce concluzie putem trage din aceasta?  [ T ]
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SOCIALIŞTI UTOPICI 
„Societatea poate fi organizată în cel mai favorabil mod 
din punctul de vedere al dezvoltării ştiinţei şi al industri-

ei, dacă încredinţăm puterea sufletească [conducerea spirituală] oamenilor de ştiinţă, 
iar puterea lumească, industriaşilor;

      Oamenilor de ştiinţă şi industriaşilor le stă în putere să organizeze societatea după 
dorinţele şi necesităţile lor, căci oamenii de ştiinţă deţin forţele spirituale, iar industri-
aşii dispun de forţele materiale (...)

      Industriaşul (...) aşadar şi agricultorul, care seamănă grâu, ţine păsări de casă sau creş-
te animale domestice; industriaş este şi rotarul, fierarul, lăcătuşul. De asemenea este 
industriaş şi deţinătorul unei fabrici de încălţăminte, de pălării, de pânză, de postav 
şi de mătase; industriaş este comerciantul, transportatorul precum şi marinarul de pe 
navele comerciale.” (Saint-Simon, 1819) 

Să schiţăm imaginea despre societate a autorului! Care este ideea de bază a siste-
mului său? Ce fel de stat şi-a imaginat Saint-Simon? Ce model de stat are trăsături 

asemănătoare?  [ T ]

„Fiecare asociere cu un efectiv numeros trebuie separată în funcţie de înclinaţie şi 
iscusinţă pe grupe omogene (...) cu scopul de a permite dezvoltarea deplină a abili-
tăţilor fiecărui membru şi să se creeze posibilitatea concurenţei prin conectarea me-
todică a contrastelor (...)

Dacă cineva intră ca membru într-o falangă, i se evaluează pământurile, maşinile, 
obiectele, mobilierul, tot ceea ce în realitate el aduce cu el (...)

Conducerea acordă fiecărui membru acţiuni sau cupoane de acţiuni în valoare 
egală cu valoarea introdusă de memru în falangă. (...)

Profitul anual se împarte în trei părţi, dar nu egale, în felul cum urmează: 5/12 pen-
tru munca fizică; 4/12 în beneficiul capitalului de acţiuni; 3/12 în beneficiul cunoş-
tinţelor teoretice şi practice. Oricine poate să aibă parte de profit (...) în funcţie de 
abilităţile sale (...) 

Secretul comunităţii de interes constă în asociere. Fiecare clasă a societăţii unită 
prin comunitatea de interese va uita ura reciprocă, cu atât mai mult cu cât poporul 
distras de la atractivitatea muncii nu va mai trebui să sufere sub povara grea a muncii, 
iar bogaţii nu vor mai dispreţui munca fizică, la care ei înşişi vor participa. Aici ar lua 
sfârşit invidia săracilor faţă de cei bogaţi, care nu vor sădi, ci vor culege; nu ar mai fi 
nici săraci, nici oameni fără ocupaţie, iar antipatiile sociale ar dispare odată cu cauzele 
care le-a creat.” (Fourier: Teoria unităţii generale, 1822)  

„Ceea ce rezultă din acest sistem comercial mârşav este că bogăţiile şi puterea ajung, 
în mod ce ne jigneşte profund  sentimentul de dreptate, în mâna unui mic grup, în timp 
ce masele de oameni îşi trăiesc traiul de la o zi la alta în mizerie şi asuprire. 

În noul sistem, unirea şi asocierea vor elimina interesul personal şi contraefectele 
prezente peste tot, ce tind să ne împiedice în realizarea scopurilor noastre. Ca rezul-
tat al acestor schimbări, randamentul fiecărui om în parte îi va asigura avantajele ce 
constau în mase şi fiecare poate deveni atât de bogat, cât vrea. (...)

Această revoluţie înseamnă trecerea de la un regim – în care practica generală a 
fost premierea şi pedepsirea individuală – la un regim în care nu se practică, ba chiar 
nici nu e cunoscută răsplata şi pedepsirea individuală, decât ca o eroare gravă a re-
gimului trecut. (...)”  (Owen: New Lanark, prima prezentare a noului sistem social , 1825) 

Azil 

În ce măsură pot soluţiona 
problemele sociale instituţii-

le asemănătoare?  [ T ]

Să stabilim, în ce cadre s-ar 
realiza ideile lui Fourier! Cum 

se raportează aceste idei faţă de 
întreaga societate? Ce fel de pro-
bleme vrea să rezolve Fourier? Să 
prezentăm ce fel de noi probleme 
ar cauza soluţia propusă!  [ T ]

Să prezentăm, ce doreşte 
Owen să îndepărteze din 

mersul economic! În ce vede el ca-
lea de ieşire din vechea lume, con-
siderată rea? Să discutăm punctul 
de vedere a lui Owen privitor la 
rolul răsplătirii şi al pedepsirii!  [ T ]

Ideea lui Owen: locul ascuns de văzul lumii, 
unde dispar diferenţele care fac amară viaţa 
oamenilor. „Proprietarul de fabrică caritabil” 
s-a îngrijit pe moşia sa de educarea copiilor şi 
de serviciile medicale pentru muncitori

MARXISMUL
„(...) după cum e cunoscut, comunismul este un regim care 
este în armonie cu pământul, proprietate comună a tuturor 

oamenilor, pe care fiecare este dator să-l muncească, să se străduiască fiecare după 
capacităţile sale şi să activeze după puterile sale. În acest fel comuniştii vor să reclă-
dească ordinea socială şi să o schimbe cu una total nouă.  Socialismul nu a inventat 
nici un fel de sistem nou, ci se ocupă cu precădere să destăinuie, ce a cauzat petele 
pe vechiul sistem social, ce anume ascunde crăpăturile, care se produc pe parcursul 
timpului (...) ridică o terorie nouă pe temelia sfărâmată a vechiului (...) Dar orice om 
inteligent va înţelege  cu uşurinţă că repararea şi schimbarea decorului societăţii îm-
bătrânite din toate privinţele este tragere de timp inutilă. Prin urmare, este nevoie să 
propovăduim cuvântul »comunism« şi să ni-l asumăm cu mândrie pentru cauza noas-
tră şi apoi să evaluăm luptătorii care se adună sub stindardul său. (...)  (Din scrisoarea 
lui Marx şi Engels adresată Uniunii celor Drepţi, 1848)

Să stabilim în baza sursei, care sunt diferenţele între socialişti şi comunişti!  [ O ]
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„Istoria de până acum  a fiecărei societăţi este o istorie a luptelor de clasă. Liber 
şi sclav, patrician şi plebeu, baron şi iobag, meşterul breslei şi ucenicul, într-un cuvânt: 
asupritorul şi cel asuprit.  Omul liber şi sclavul, patricianul şi plebeul, nobilul şi iobagul, 
meşterul şi calfa, într-un cuvînt asupritorii şi asupriţii se aflau într-un permanent anta-
gonism, duceau o luptă neîntreruptă, când ascunsă, când făţişă, o luptă care de fiecare 
dată se sfârşea printr-o prefacere revoluţionară a întregii societăţi, sau prin pieirea cla-
selor aflate în luptă... 

Societatea burgheză modernă, ridicată pe ruinele societăţii feudale, nu a desfiinţat 
antagonismele de clasă. Ea a creat doar clase noi, condiţii noi de asuprire, forme noi de 
luptă, în locul celor vechi.      Epoca noastră, epoca burgheziei, se deosebeşte însă prin 
faptul că a simplificat antagonismele de clasă. Societatea întreagă se scindează din ce 
în ce mai mult în două mari tabere duşmane, în două mari clase direct opuse una alteia: 
burghezia şi proletariatul. 

Burghezia suprimă din ce în ce mai mult fărâmiţarea mijloacelor de producţie, a pro-
prietăţii şi a populaţiei. Ea a aglomerat populaţia, a centralizat mijloacele de producţie şi 
a concentrat proprietatea în mâini puţine. Urmarea inevitabilă a acestor schimbări a fost 
centralizarea politică. Provincii independente, aproape numai confederate, având inte-
rese, legi, guverne şi vămi diferite, au fost înglobate într-o singură naţiune, cu un singur 
guvern, o singură lege, un singur interes naţional de clasă, o singură frontieră vamală.

În aceeaşi măsură în care se dezvoltă burghezia, cu alte cuvinte capitalul, se dez-
voltă şi proletariatul, clasa muncitorilor moderni, (...) Prin dezvoltarea marii industrii, 
burghezia pierde terenul de sub picioarele sale (...) Peste tot îşi produce propriul gropar. 
Dispariţia ei şi victoria proletariatului este inevitabilă.

În acest sens, comuniştii pot să-şi formuleze teoria într-o singură expresie: desfiinţa-
rea proprietăţii private (...) primul pas al revoluţiei muncitoreşti este ridicarea proletari-
atului la rangul de clasă conducătoare, cucerirea democraţiei.

Proletariatul îşi va folosi puterea politică, ca să îşi însuşească de la burghezie, pas 
cu pas, tot capitalul, pentru a centraliza apoi toate mijloacele de producţie în mâna 
statului , adică în mâna proletariatului devenit clasă conducătoare şi să mărească pe cât 
de repede posibil numărul maselor de producători. Aceasta, la început se poate realiza 
doar prin intervenţia tiranică în dreptul de proprietate şi relaţiile de producţie burghe-
ze. (…) [Dacă] clasa conducătoare pune capăt vechilor relaţii de producţie, atunci odată 
cu desfiinţarea vechilor relaţii de producţie, pune capăt şi contradicţiilor dintre clase, ba 
chiar condiţiilor de existenţă a diferitelor clase şi odată cu aceasta, şi dominaţiei sale ca 
şi clasă conducătoare. 

În locul vechii societăţi burgheze şi a claselor ce au compus acea societate  dimpreu-
nă cu conflictele dintre clase, va păşi un tip de asociere, în care dezvoltarea liberă a fie-
cărui om va fi condiţia dezvoltării libere a tuturor (…)”  (Marx: Manifestul comunist, 1848)

Să trecem în revistă ce epo-
ci istorice aminteşte Marx în 

manifestul său! Ce consideră a fi 
comun în aceste epoci? Cum ex-
plică schimbările istorice? Să cule-
gem în baza cunoştinţelor noastre 
şi alti factori, care au declanşat 
schimbări! În ce vede Marx rolul is-
toric al burgheziei? De ce conside-
ră firească prăbuşirea burgheziei? 
Ce scopuri îşi propune manifestul? 
Ce metode şi ce mijloace schiţează 
în vederea atingerii acestora? De 
ce poate exista democraţie în noul 
sistem al proletariatului ?  [ T ]

Concepţia despre istorie a marxismului

Să comparăm sistemul lui 
Marx cu cel al unui filozof 

idealist, Hegel! Ce a considerat 
Marx a fi motorul istoriei? Cărei 
epoci istorice i se potriveşte cel 
mai mult această concepţie? Să 
formulăm, de la ce anume aş-
teaptă Marx desăvârşirea libertăţii 
umane! Dar filosoful idealist? Să 
dezbatem evaluările despre înce-
put şi despre sfârşit ale lui Marx! [ T ]
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Ideologia, concepţia istorică şi imaginea de viitor gândite de Marx au avut o puternică influenţă asupra istoriei 
secolelor XIX-XX. Această influenţă este evaluată în mod diferit de către diferitele şcoli istorice. Adepţii lui Marx îl 
cinstesc pe acesta, ca pe unul care a caracterizat foarte precis capitalismul şi a trasat sarcinile de viitor. Criticii săi au 
atras atenţia asupra contradicţiilor sistemului său de gândire: societatea şi istoria nu au evoluat aşa cum a prevăzut 
el; nu a precizat cum ia naştere şi cum funcţionează democratic dictatura proletariatului. Pe lângă bazele materiale 
ale societăţii, esenţa sistemului său – asemenea utopicilor – s-a bazat pe transformarea oamenilor prin educare şi 
pilde, având convingerea că în noua societate oamenii nu vor fi mânaţi de interese individuale, spirit de concurenţă, 
dorinţa de înavuţire, etc. dorinţa de înavuţire, etc. 

Ideologia, concepţia istorică şi imaginea de viitor gândite de Marx au avut o puternică influenţă asupra istoriei 

„Întrebarea 16: Va fi posibilă desfiinţarea proprietăţii private pe cale paşnică? 
Răspunsul: Ar fi de dorit, să se întâmple astfel (…) Dar proletariatul vede, cum 

dezvoltarea sa este înăbuşită cu violenţă în fiecare ţară civilizată din lume şi că prin 
aceasta, adversarii comuniştilor se străduiesc din toare răsputerile să-i împingă în 
declanşarea unei revoluţii. Dacă prin aceasta, proletariatul asuprit va fi împins într-o 
revoluţie, noi comuniştii vom servi la fel prin fapte cauza proletariatului, ca şi acum 
prin cuvintele noatre (…)

Întrebarea 18: Cum va fi procesul evoluţiei revoluţiei? 
Răspuns: Revoluţia, înainte de toate va adopta o constituţie democratică, şi prin 

aceasta, în mod direct sau indirect, dominaţia politică a proletariatului. În mod indi-
rect va fi realizat acest lucru în Anglia, unde proletariatul deja formează majoritatea 
populaţiei. În mod direct în Franţa şi în Germania, unde majoritatea poporului constă 
nu doar din proletari, ci şi din mica ţărănime şi mica burghezie, care sunt încă doar 
într-un proces de tranziţie spre a deveni proletariat şi orice interes politic de-a lor  de-
pinde din ce în ce mai mult de cel al proletariatului şi de aceea, în curând, vor trebui să 
se substituie revendicărilor proletariatului. Aceasta va putea însemna o a doua luptă, 
care însă trebuie să se încheie cu victoria proletariatului. 

Democraţia ar fi cu totul de prisos pentru proletariat, dacă nu ar fi folosită deîndată 
ca instrument pentru realizarea unor reglementări care să atace proprietatea privată şi 
să asigure existenţa proletariatului. “ (Engels: Principiile de bază ale comunismului, 1847)

De ce este nevoie după Engles de revoluţie? Ca rezultatul final al cărui proces ia naş-
tere democraţia în viziunea lui Engels? Să definim în baza sursei conceptul de de-

mocraţie la Engels! Să facem o comparaţie dintre acesta şi idealul democratic al vremurilor 
noastre! Ce factori ia Engels în calcul când îşi formulează prognoza? Să comparăm progno-
za cu evenimentele care se desfăşoară în Anglia! [ T ]

„Esenţa, în ce sunt de acord adepţii comunismului, constă în faptul că statul îşi 
consideră ca scop de-al său egalitatea totală şi supunerea totală a individului faţă 
de stat pentru atingerea acestui scop. Iar, întrucât supunerea totală a individului faţă 
de stat  este doar atunci posibilă, dacă aceştia investesc statul cu puteri nelimitate, şi 
fiindcă principiul egalităţii generale se poate abia atunci aborda, dacă de sub acesta 
doar o singură persoană este exceptată, deci urmează: că despotismul nu doar că 
nu contravine principiilor comuniste, ci este chiar un rezultat necesar al acestuia şi o 
formă ale cărei principii corespund acestuia în cea mai mare măsură. 

Nu victoria principiilor comuniste, ci doar imposibilitatea că acestea le-ar putea 
realiza altcineva decât absolutismul. Şi de aceea, victoria comunismului va însemna 
pentru totdeauna victoria despotismului.” (Eötvös József, Influenţele ideilor secolului al 
XIX-lea asupra statului, 1851-1854) 

Să întocmim o ilustraţie logică despre argumentele lui Eötvös! În ce vede Eötvös cel 
mai mare pericol al egalităţii totale? [ S ]

Să arătăm, la care epocă istorică se referă concepţia lui Marx! Să discutăm, dacă este oare posibilă reevaluarea istoriei 
dintr-un singur punct de vedere! Să facem o comparaţie între punctul său de vedere şi evenimentele în desfăşurare din 

Anglia! Să discutăm, dacă ne putem imagina o societate, pentru funcţionarea căreia trebuie schimbate trăsăturile de bază ale 
omenirii.  [ T ]

Foaia de titlu a Manifestului comunist (1848). 
Puţini l-au citit la vremea apariţiei sale, influ-
enţa acestei lucrări s-a desăvârşit mai târziu.  

Karl Marx. S-a născut în ţinuturile Rinului (Tri-
er) crescând în bunăstare burgheză. Talăl său a 
fost avocat. A învăţat filozofie, apoi s-a ocupat 
şi de jurnalistică

„Mărimea salariului este stabilită la început printr-un liber consimţământ dintre 
muncitorul liber şi capitalistul liber. Ulterior, se va vedea că muncitorul va fi nevoit 
să lase ca salariul său să-l stabilească capitalistul dar capitalistul se vede constrâns 
să-l stabilească pe cât mai mic posibil. Locul libertăţii partenerului de contract a 
fost luat de constrângere…“   (Marx-Engels: Familia sfântă, 1845)
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PRIMĂVARA POPOARELOR  În primăvara anului 1848 
un val revolţionar s-a revărsat asupra Europei. Revolu-
ţiile – asemenea mişcărilor anterioare ale acestui secol 
– s-au hrănit din ideile liberalismului şi ale naţionalis-
mului. La izbucnirea acestora a contribuit şi faptul că, 
datorită mai multor ani cu recoltă slabă şi a unei crize 
industriale, masele din întreaga Europă au ajuns într-o 
situaţie deosebit de grea. De aceea, revoluţia s-a extins 
ca focul dintr-un oraş în altul. Însă datorită diferenţelor 
de structură socială, dezvoltare economică şi situaţie 
politică, au existat diferenţe în ceea ce priveşte forţa 
conducătoare a revoluţiilor, a participanţilor în ea şi 
a susţinătorilor ei, precum şi care au fost problemele 
de rezolvat. Scopurile revoluţiilor, depinzând aşadar de 
aceste aspecte, au diferit de la o ţară la alta. 

În Marea Britanie, sub impulsul crizei, muncitorii au 
ieşit în stradă. Cartişti au formulat o nouă petiţie, după 
care demonstraţia s-a încheiat paşnic. Masele aveau deja 
încredere în sistemul constituţional. În Franţa, lupta a 
fost pornită de burghezia mijlocie, care solicita să aibă 
parte din putere, dar de data aceasta împreună cu mun-
citorimea, cu care însă în scurt timp a ajuns în conflict. În 
Germania şi în Italia s-au manifestat scopurile comune 
ale creării unităţii naţionale şi a unui regim constituţi-
onal. În Ungaria, lupta pentru constituţionalitate, inde-
pendenţă, transformări sociale a unit naţiunea, făcând 
posibil eliberarea de forţe deosebit de puternice. Po-
poarele Rusiei şi cele ale Imperiului Otoman nu s-au 
răsculat. Puterea ţaristă – datorită subdezvoltării Rusiei 
– a rămas constantă. Acest lucru i-a dat ocazia ţarului Ni-
colaie I să joace rolul jandarmului în Europa. 

REVOLUŢIA FRANCEZĂ  Revoluţia industrială care s-a 
manifestat în Franţa ajunsese în faza, în care condiţiile 
de viaţă ale muncitorimii din ce în ce mai numeroase nu 
se îmbunătăţiseră încă. În acelaşi timp, concurenţa libe-
ră a dus în pragul falimentului foarte mulţi membri ai 
micii burghezii. Printre parizienii nemulţumiţi din cauza 
crizei, vestea despre revoluţia de la Palermo a încordat 
situaţia până aproape de explozie. Împotriva autorităţii 
lui Ludovic Filip şi a aristocraţiei financiare implicată 
în afaceri dubioase şi scandaluri, s-a ridicat şi mica  bur-
ghezie şi burghezia mijlocie, revendicând un drept la 
vot mai larg. Conducerea statului a refuzat revendicările, 
ba chiar a şi interzis banchetele de protest organizate de 
către cetăţeni. În Paris au fost ridicate din nou baricade, 
iar revoluţia a măturat cu uşurinţă puterea (22 februarie). 
(Ludovic Filip s-a refugiat în Anglia.) 

Burghezia ajunsă la putere a proclamat republica (24 
februarie).  Însă burghezia mică şi cea mijlocie, care şi-a 
atins scopul, a trebuit să se confrunte cu revendicările 
maselor orăşeneşti, care au fost forţa principală a mişcă-
rilor declanşate de ea. Masele au considerat insuficientă 
constituţionalitatea (votul cenzitar) şi asigurarea dreptu-
rilor civile. Până la urmă, au fost cooptaţi şi conducători 
ai muncitorimii în guvern, care au adoptat măsuri ce au 
servit interesele orăşenilor: bărbaţii au primit dreptul 

la vot, puterea a recunoscut dreptul la muncă. Mai târziu, 
pentru șomeri, au fost înfiinţate aşa-numitele ateliere na-
ţionale, în care oamenii efectuau munci în folosul public. 

La alegeri însă s-a afirmat proporţionalitatea societăţii 
la scară naţională (predominanţa ţărănimii): majoritatea 
în corpul legislativ (adunarea naţională) au alcătuit-o re-
galiştii şi adepţii moderaţi ai republicii.  În noul guvern 
nu au mai intrat şi liderii muncitorilor. Până când în vară 
criza, şi ca urmare tensiunea politică a slăbit, guvernul a 
închis atelierele naţionale, în care se efectuau munci in-
utile şi care au înghiţit mari sume de bani.  Drept răspuns, 
muncitorimea pariziană s-a răsculat (iunie 1848).

Burghezia şi ţărănimea şi-a dorit o putere în stat con-
stantă. A fost adoptată o nouă constituţie, care l-a învestit 
cu puteri largi pe preşedintele republicii, acesta fiind 
acum ales direct de către populaţie. Spre surprinderea mul-
tora, Louis Bonaparte, nepotul de unchi al lui Napoleon, 
cunoscut până atunci doar ca un aventurier ce a încercat 
să preia puterea, a fost ales preşedinte (decembrie 1848). 
În gândirea oamenilor, numele de Bonaparte a fost aso-
ciat cu liniştea internă şi cu ideea de grandoare a Franţei.

Bonaparte s-a sprijinit pe armată (a cărei coman-
dant suprem a devenit prin funcţia de preşedinte) şi pe 
alegătorii din provincie. A continuat să-şi consolideze 
puterea în detrimentul adunării naţionale în mod dema-
gogic, afişându-se ca apărător al oamenilor de rând. A 
format guvernul din propriii săi oameni, ignorând voinţa 
adunării naţionale.  În funcţiile importante şi-a poziţio-
nat treptat adepţii săi de încredere. Caracteristic noului 
regim, este faptul că, deşi Parisul a fost declanşatorul va-
lului revoluţionar, în 1849 s-a delimitat de sprijinirea re-
voluţiilor din Europa.

TENTATIVĂ EŞUATĂ DE CREARE A UNITĂŢII ITALIEI  În 
Italia, pe ordinea de zi a fost cucerirea constituţionali-
tăţii şi realizarea unitătii statale italiene (eliberarea de 
sub dominaţia Habsburgică). Grupuri radicale, sub con-
ducerea lui Mazzini [madzini], au încercat din anii 1820 
încoace să declanşeze o revoluţie. Însă din cauza luptelor 
permanente, luptătorii pentru unitatea Italiei s-au ba-
zat din ce în ce mai mult pe Regatul Sardiniei, comple-
tat la Congresul de la Viena cu Genova, cunoscut şi sub 
denumirea de Piemont.)

Când în 1848 în nordul Italiei au izbucnit răscoale îm-
potriva dominaţiei austriece, conform aşteptărilor, dom-
nitorul Sardiniei a pornit campanie militară în sprijinul 
acestora (martie 1848). Armata imperială (generalul Ra-
detzky) i-a înfrânt repede pe piemontezi (Custozza, iulie 
1848). Revoluţiile au mai izbucnit ici-colo. În februarie 
1849 a fost alungat Papa din Roma şi s-a proclamat re-
publica. În primăvara lui 1849 Piemontul, ca răspuns la 
intervenţiile sângeroase ale austriecilor de a restabili or-
dinea în nordul Italiei, a pornit un nou atac. Acesta s-a 
încheiat de asemenea cu o înfrângere (Novarra, martie 
1849). După acestea, republicii de la Roma, fiind izolată, 
i-a pus capăt Louis Bonaparte, iar revoluţiei de la Veneţia, 
austriecii (vara lui 1848).

11. Valul revoluţionar de la 1848



76 / Epoca Iluminismului şi a revoluţiilor (1714-1849)

REVOLUŢIA DIN GERMANIA  Vestea revoluţiei de la Paris 
a declanşat şi în Germania, lovită de criză, mişcări revolu-
ţionare. Masele orăşeneşti conduse de către burghezia li-
berală i-a obligat pe domnitorii statelor mici şi mijlocii 
să dea o constituţie şi să recunoască libertăţile cetă-
ţeneşti. Însă grupările liberale s-au speriat de mase şi nu 
au mai dorit măsuri şi mai radicale. Reprezentanţii lor au 
intrat în noile guverne ale principilor locali. Însă în lipsa 
unei mase de susţinători, aceștia au fost repede îndepăr-
taţi (din toamna lui 1848). Astfel, principala revendicare 
a burgheziei, unitatea Germaniei, nu s-a realizat.  Cu 
toate că la Frankfrurt s-a întrunit adunarea constituan-
tă (mai, 1848) - aleasă în baza votului universal – dar pen-
tru aplicarea hotărârilor ei doar principii germani au avut 
puterea necesară. Delegaţii de la Frankfurt au elaborat 
drepturile cetăţeneşti de bază ale poporului german. 
Totuşi, au permis ca mişcările maselor care luptau pentru 
unitate să fi e înăbuşite de principi. Astfel, dinastiile şi-au 
consolidat puterea în scurt timp, dizolvând şi parlamen-
tul de la Frankfurt (iunie, 1849). 

La derularea evenimentelor a contribuit şi faptul că 
Germania nu a avut un centru cum a fost Parisul. Cele 
mai mari oraşe, Viena şi Berlinul au fost capitalele unor 
imperii dinastice. Capitala Austriei multinaţionale nu a 
devenit centrul Germaniei. Capitala Prusiei a fost un cen-
tru destul de important, dar acolo regele Prusiei a putut 
stopa rapid mişcările maselor. 

   
REVOLUŢIILE DIN IMPERIUL HABSBURGIC  Valul revo-
luţionar a ajuns la Viena la 13 martie 1848. Studenţii, 
cetăţenii şi muncitorii l-au alungat pe Metternich, 
cancelarul dispreţuit. Noul guvern austriac s-a constitu-
it în mare parte tot din oamenii vechii orânduiri, iar chiar 
şi burghezii liberali (precum Alexander Bach) au urmat 
politica acestora. 

Conducerea politică, sub impulsul revoluţiei, dar în nu-
mele împăratului, i-a eliberat pe iobagi. Astfel, ţărănimea 
a rămas credincioasă împăratului, privind cu suspiciune 
spre Viena, unde revoluţia s-a radicalizat. Studenţimea nu 
a acceptat constituţia limitată, s-a declanşat o nouă miş-
care de amploare (mai, 1848). Guvernul a dat înapoi (de 
exemplu, guvernul a promis locuri de muncă muncitori-
lor nevoiaşi, asemenea atelierelor naţionale din Franţa). 

Curtea s-a refugiat în secret la Innsbruck. În vara lui 1848 
s-au reunit delegaţii din toate provinciile imperiului
– cu execepţia Ungariei – într-o adunare constituantă. 
Majoritatea delegaţilor a constat din burghezi şi ţărani. 
Compoziţia etnică a adunării a refl ectat realitatea pestri-
ţă a imperiului. Au căzut de acord în necesitatea intro-
ducerii constituţionalităţii, dar unele grupări au avut idei 
diferite despre structura imperiului. Austriecii germani 
au fost adepţii centralizării, în timp ce reprezentanţii ce-
lorlalte popoare – în frunte cu cehii – au fost în favoarea 
federalismului, ce acorda mai multă indepenedenţă di-
feritelor provincii.  

Liberalii austrieci germani văzând celelalte popoare 
care au pornit lupta pentru independenţa lor (italieni, 
maghiari, cehi) s-au apropiat mai mult de curtea vieneză. 
În Italia Radetzky a obţinut victorii, iar revolta din Praga a 
fost înăbuşită de un alt general imperial,  Windischgrätz. 
În Viena guvernul a pus ordine. După consolidarea situa-
ţiei domnitorul s-a întors la Viena (august, 1848). Împotri-
va Ungariei a fost trimis banul croat Jelačić [ielacici]. Însă 
maghiarii au înfrânt trupele banului, alungându-l pe 
acesta spre Viena. Când guvernul austriac a vrut să tri-
mită garnizoana de la Viena în ajutorul banului, în Viena 
a reizbucnit revoluţia (6 octombrie). Curtea s-a refugi-
at la Olmütz. Trupele lui Windischgrätz au oprit trupele 
maghiare în înaintarea lor spre Viena, apoi au înăbuşit în 
sânge revoluţia din Viena (31 octombrie). După acestea, 
guvernul austriac s-a pus cu totul în slujba restaura-
torilor autorităţii dinastiei.  

Curtea l-a forţat să abdice pe Ferdinand al V-lea (de-
cembrie, 1848), care sancţionase schimbările din primă-
vara lui 1848 şi avea abilităţi limitate. În locul său a fost 
pus Francisc Iosif I, care abia împlinise vârsta de 18  ani. 
Adunarea constituantă a fost dizolvată, iar domnitorul a 
octroiat (dat) o nouă constituţiei (4 martie 1849). Con-
stituţia de la Olmütz impusă (ocroiată) de către suve-
ran popoarelor sale a vrut să mascheze absolutismul. 
Imperiul a fost organizat pe provincii, dar naţionalităţile 
care populau aceste provincii, puteau să ocupe funcţii 
doar până la nivel de plasă, putând doar să execute voin-
ţa centrală. Această constituţie a fost apoi schimbată cu 
un regim absolutist deschis.     

Arhivă

REVOLUŢIA FRANCEZĂ   
„„Guvernul Republicii Franceze promite, că 
va garanta mijloacele de existenţă a munci-
torilor din munca lor; 

Promite, că va asigura muncă fiecărui cetăţean al ţării;  Recunoaşte 
că muncitorii au dreptul de a înfiinţa sindicate cu scopul de a se bucura 
de foloasele legale ale muncii lor.” (Decret referitor la dreptul la muncă, 25 
februarie 1848)       

  
„Guvernul provizoriu dispune înfiinţarea imediată a atelierelor naţio-

nale. Ministrul Muncilor în Folosul Public este împuternicit cu punerea 
în aplicare a prezentei dispoziţii.”  (Decret referitor la înfiinţarea atelierelor 
naţionale, 25 februarie 1848)

Stabiliţi, ce instituţie a fost înfiinţată? Interesele cărui grup social ex-
primă această dispoziţie? De ce au fost luate în considerare interesele 

acestui grup? Interesele cărora lezează această dispoziţie?  [ T ]

Revoluţia din februarie la Paris 

Ce contradicţii sociale au condus la izbuc-
nirea revoluţiei?  [ T ]

1
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„La arme!
Cerem o republică democratică şi socială! Cerem suverani-

tatea poporului! (…) Acei mulţi democraţi, care au văzut necesi-
tatea acestora, luptă de două zile pe străzi. Cauza noastră sfântă 
are deja multe victime: suntem hotărâţi, ori îi răzbunăm pe aceşti 
nobili martiri,  ori murim.”  (Manifestul insurecţioniştilor din Paris, 
26 iunie 1848)

“1. Din motive de siguranţă publică, persoanele arestate 
până acum despre care s-a dovedit, că au participat la revolta 
din ziua de 23 iunie şi zilele următoare, să fie transportate nu în 
posesiunile franceze din Marea Mediterană, ci în cele de dincolo 
de ocean.”  (Ordonanţă guvernamentală, 27 iunie 1848)

Ce fel de revoltă a izbucnit în Paris? Ce a putut declanşa revolta? 
Care a fost soarta revoltei? Ce indică intenţia de a deporta oameni peste ocean?  [ T ]

„„M-aţi ales deputat al poporului, ca să mă chemaţi din exil. În ajunul alegerii pri-
mului funcţionar al republicii numele meu apare în faţa voastră ca un simbol al ordinii 
şi siguranţei. Această încredere deosebit de onorantă se datorează acum mai ales 
numelui meu, cât persoanei mele, care nu a făcut încă nimic pentru patrie. 

Nu sunt un om cu ambiţii mari, care să viseze când la un imperiu şi războaie, când 
la aplicarea unor idei turbulente. Am crescut la şcoala destinului vitreg, în ţări libere, 
voi rămâne pentru totdeauna credincios voturilor voastre şi îndatoririlor ce mi le-a 
trasat adunarea naţională. Dacă mă faceţi preşedinte, nu mă voi da la o parte în faţa 
niciunui pericol, a niciunui sacrificiu, ca să apăr această societate, care a fost atât de 
josnic atacată.  (…) peste patru ani , voi preda funcţia mea urmaşului meu păstrând 
neciorbită libertatea şi consolidând această putere, după ce voi împlini un adevărat 
progres.”  (Manifestul lui Louis Bonaparte, 1848)   

Atelierul naţional pe Câmpul lui Marte

Ce munci efectuează munci-
torii din imagine? Ce posibi-

lităţi a avut statul din acea epocă 
să combată şomajul? Din ce au pu-
tut finanţa funcţionarea atelierelor 
naţionale?  [ T ]

PRIMĂVARA POPOARELOR   

Primăvara popoarelor

Să urmărim parcursul valului revoluţionar de la 1848! Ce este caracteristic ritmului şi direcţiei sale de răspândire? Să conclu-
zionăm în baza hărţii, ce contradicţii sociale şi politice pe plan local au condus la izbucnirea revoluţiilor! Ce scopuri au fost 

specifice revoluţiilor? Să formulăm, cum putem sesiza în baza hărţii aceste contradicţii şi scopuri!  [ T ]

Cum vede autorul textului, 
ce îşi doreşte în primul rând 

poporul francez? Prin ce mijloace 
se străduieşte să trezească încre-
derea în persoana sa?  [ T ]
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TENTATIVĂ EŞUATĂ DE CREARE A UNITĂŢII 
ITALIEI   

„Această imagine groaznică s-a schimbat de înda-
tă, de cum i-au văzut pe aceşti numeroşi chipeşi şi 
educaţi, căci din păcate este prea bine cunoscut 

faptul că, în contingentele de voluntari din Italia a lipsit mereu elementul ţărănesc, 
graţie slujitorilor ei iubitori de minciuni. Cea mai mare parte a soldaţilor mei au fost 
membri ai celor mai distinse familii italiene, din cele mai diverse provincii italiene. E 
adevărat că dintre voluntarii mei  nu au lipsit nici acei obişnuiţi răufăcători, care s-au 
strecurat în rândurile noastre sau pe care poliţia i-a infiltrat printre noi, ca să comită 
fărădelegi sau să producă zarvă, pentru a ne compromite contingentul. Aceştia însă 
au rezistat mult timp printre noi, căci voluntarii mândri de cinstea legiunii i-au de-
mascat, iar aceştia, de frica pedepselor, repede au dat-o la fugă (...)”   (Memoriile lui 
Garibaldi)

Să arătăm, ce origini sociale 
au avut adepţii lui Garibaldi! 

Cum apreciază Garibaldi această 
situaţie? Să explicăm, de ce pături-
le sociale mai de vază nu au parti-
cipat în această mişcare!  [ T ]

REVOLUŢIA DIN GERMANIA   
„Democraţia sau mai exact: principiul democratic nu mai 
este pentru noi nicidecum identic cu domnia poporului şi 

cu atât mai puţin cu cea a gloatelor şi nu este deloc în opoziţie cu monarhia. Noi înţe-
legem prin acesta doar acel curent al ideii suveranităţii poporului bazată pe unitatea 
comunităţii statale a membrilor, cu drepturi depline, a cărui scop este exercitarea co-
munitară a unui asemenea drept, prin urmare, o reglementare a drepturilor politice 
care le revin comunităţii, îndreptăţită să beneficieze în egală măsură de aceste drep-
turi cetăţeneşti universale şi ale omului. Aceasta nu oferă răspuns la întrebarea: câte 
drepturi politice i se cuvin sau i se pot permite unui popor, conform situaţiei sale spe-
cifice, nivelului său cultural. Poate să corespundă principiului democraţiei, sau poate 
fi dus la îndeplinire, dacă acest drept este acordat tuturor cetăţenilor (bineînţeles, 
celor cu drepturi depline) în aceeaşi măsură sau împreună, adică dacă în locul privi-
legiilor este adus la putere principiul egalităţii în drepturi. Tocmai de aceea, nu este 
incompatibilă cu monarhia – bineînţeles cu monarhia constituţională, adică cu cea 
limitată de dreptul poporului - , ci dimpotrivă, este perfect compatibilă cu aceasta.  
(Noţiunea de democraţie în Staatslexikon, 1830)

Cum se raportează între ele 
felul de a face politică pre-

zentat în cele două imagini? [ T ]

Întrunirea parlamentului de la Frankfurt şi ba-
ricadele din Drezda în primăvara lui 1848    

Să caracterizăm concepţia 
liberală despre democraţie. 

De ce interpretări se delimitează 
liberalii germani, care au formulat 
definiţia democraţiei? Ce formă de 
stat consideră ei a fi ideală? Să ară-
tăm, ce efect a avut gândirea libe-
rală germană asupra desfăşurării 
revoluţiei? [ T ]

REVOLUŢIILE DIN IMPERIUL 
HABSBURGIC   

„Domnilor! Dacă nu facem acest pas, dacă nu venim în 
preîntâmpinarea aşteptărilor ţărănimii, dacă nu le recâş-
tigăm încrederea, atunci, pe viitor, în adunarea imperială 

vor participa nu 70 de ţărani, ci 383 – şi încă pe bună dreptate. Trebuie s-o spunem cât 
de repede posibil:  ţăranul nu mai este dator să se supună niciunei prevederi abuzive 
a legilor referitoare la iobagi – trebuie s-o spunem, cu atât mai mult, cu cât suntem 
nevoiţi să recunoaştem valabilă acea lege atâta timp cât onorata adunare nu o va 
modifica; şi trebuie făcut cu atât mai mult, căci cuiva i-ar putea trece prin cap să aplice 
în cazul ţăranilor toate acele reglementări privitoare la iobagi, depăşite, moştenite 
din Evul Mediu. S-ar putea isca un incendiu, domnilor, datorită acestora, pe care nu 
l-am mai putea stăvili, iar acest incendiu ar putea izbucni în oricare provincie.”  (Din 
discursul deputatului Kudlich, septembrie 1848) 

Ce sfat dă deputatul? Prin ce îşi argumentează el părerea? [ T ]

„Monarhia este o clădire ve-
che. Nu-i putem penetra pe-
reţii, nu putem deschide noi 
uşi şi geamuri şi nu putem 
face schimbări interioare în-
semnate fără riscuri.” (Metter-
nich,1848)

Ce greutăţi reale se ascund 
în spatele cuvintelor lui Me-

tternich? Să discutăm care a fost 
realitatea celor sugerate de Met-
ternich? [ O ]
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„I.1. § Imperiul Austriei se compune din următoarele 
provincii ale coroanei: ducatul de deasupra şi de dede-
suptul râului Enns, ducatul Salzburg, ducatul Steyer, ... 
din regatele Dalmaţia, Croaţia, Slavonia, din regatul Un-
gariei, din marele principat al Transilvaniei, împreună cu 
Ţara Saşilor (Pământul Crăiesc) şi cu comitatele reanexate 
Crasna, Solnocul de Mijloc şi Zarand, regiunea Chioarului 
şi oraşul Zalău, zonele grănicereşti şi din regatul Lombar-
do-veneţian.

I.2.§ Aceste provincii constituie monarhia constituţio-
nală ereditară liberă, independentă şi indivizibilă a Aus-
triei.

I.3.§ Viena este capitala imperiului şi sediul autorităţii 
imperiale

I.5.§ Fiecare popor este egal şi fiecare popor are drep-
tul inviolabil să îşi păstreze şi să îşi cultive naţionalitatea 
şi limba. (...)

7.§ Întregul imperiu constituie un singur spaţiu vamal şi comercial. Vămi interne nu pot 
fi instituite sub nici o formă. (...)

II.14.§ Împăratul este sfânt, inviolabil şi nu este responsabil.

II.15.§ Împăratul exercită comanda supremă asupra tuturor forţelor armate, fie perso-
nal, fie prin comandanţii săi de oşti.

II.16.§ Împăratul hotărăște în privinţa păcii şi a războiului.

II.17.§ Împăratul primeşte şi trimte soli şi încheie înţelegeri cu puterile străine. În pri-
vinţa acelor hotărâri, care pot atrage după sine noi poveri 
asupra imperiului, va fi necesar acordul adunării generale 
imperiale. (...)

II.19.§ Împăratul numeşte şi demite miniştrii. El poziţio-
nează funcţionarii în toare ramurile serviciului statului, el 
acordă titluri nobiliare, ordinele şi distincţiile.(...)

.38§ Adunarea imperială ordinară constă din două ca-
mere, adică camera superioară şi camera inferioară şi sunt 
convocate o dată pe an, primăvara de către împărat. (...)”  
(Constituţia de la Olmütz, 2 martie 1849) 

Constituţia de la Ölmütz

Să arătăm, ce formă de stat 
schiţează constituţia? Să cu-

legem aspectele constituţionale! 
Să enumerăm drepturile împăra-
tului! Să stabilim, în ce chestiuni 
poate decide populaţia? Să pre-
zentăm relaţia dintre centru şi pro-
vincii! Să dezbatem, în ce măsură a 
fost funcţionabilă această structu-
ră de putere?  [ T ]

Care ar fi cauzele, care au 
determinat izbucnirea a trei 

revoluţii (martie, mai, octombrie) 
la Viena?  [ T ]

Revoluţia vieneză din mai

Caricatură austriacă despre starea imperiului în 
toamna lui 1848. Carul independenţei, condus 
de Kossuth, zboară împreună cu slovacii spre 
independenţă. Între timp, croaţii şi sârbii se 
îndreaptă împotriva maghiarilor, fără să ob-
serve că în acest fel dau apă la moară ursului 
rusesc [ O ]

Să trecem în revistă competenţele domnitorului şi 
ale organelor alese! Cum tratează constituţia rapor-

tul dintre provincii şi centru? Pe cine afectează cel mai rău 
constituţia?  [ T ]
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O mare parte a locuitorilor Imperiului Habsburgic, aproape 40%, a aparţinut vreunei naţiuni slave. Însă popoarele 
slave nu au fost nicidecum unite. Polonezii au dorit să-şi obţină independenţa, de aceea s-au opus vehement ruşilor, 
în timp ce alte popoare slave mai mici, pe bază de reciprocitate slavă, au considerat Rusia patronul lor. Cehii au fost 
pentru menţinerea imperiului, care le-a asigurat condiţii economice prielnice, dar au revendicat transformarea lui 
într-un stat federativ. În vara lui 1848, cu permisiunea conducerii imperiale, a fost convocat la Praga un congres slav. 
Aici, pentru a-şi justifica ideile lor, participanţii au reprezentat concepţia austroslavistă, adică transformarea federati-
vă a imperiului cu sprijinul popoarelor slave. vă a imperiului cu sprijinul popoarelor slave. 

O mare parte a locuitorilor Imperiului Habsburgic, aproape 40%, a aparţinut vreunei naţiuni slave. Însă popoarele 

Compoziţia etnică a Imperiului Habsburgic în 1848-49

Să alcătuim un tabel despre popoarele imperiului! Să prezentăm separat partea austriacă şi cea maghiară a imperiului! Să 
trecem în revistă disensiunile cu caracter etnic! În ce măsură se modifică concluziile referitoare la hartă, dacă facem vizibile 

zonele nepopulate? În ce măsură s-ar modifica imaginea, dacă am lua în calcul densitatea şi numărul de locuitori?  [ S ]

„(...) Austria trebuie să o transformăm într-aşa fel încât popoarele să trăiască aici cu 
plăcere – aceasta să fie principala lor preocupare. Multitudinea de dorinţe, idei, interese 
vor putea fi atunci satisfăcute, dacă vom putea regrupa în grupuri istorico-naţionale 
mai mici, luându-se în consideraţie deopotrivă, istoria şi etnografia. O ţară mică nu poa-
te fi făcută mare. Cei care vor să rămână singuri, să-i lăsăm să rămână, cei care se alătură 
celorlalţi, să o facă. Propun următoarele grupe ale provinciilor: 1. austro-germană, 2. 
cehă, poloneză, 4. iliră şi 5. provincii italiene. Provinciile nereprezentate aici, le-aş gru-
pa în felul următor: 6. sud-slavă, 7. maghiară şi 8. cele valahe. La prima, includ Austria 
de pe ambele părţi ale Ennsului, Stiria, Carintia, Salzburgul, Tirolul german, Voralberg, 
Cehia germană, Moravia şi Silezia, la a doua includ Cehia, Moravia cehă, Silezia cehă, iar 
din Ungaria, Slovacia, la cea de-a treia Galiţia, Cracovia, Bucovina şi Ucraina ungară din 
Carpaţi. La cea de-a patra, Slavonia, Stiria slavă şi Carintia slavă, Krajna şi ţărmul mării, la 
cea de-a cincea, Tirolul italian, Lombardia şi Veneţia, la cea de-a şasea, Dalmaţia, Croaţia, 
Slavonia şi Voivodina, la cea de-a şaptea, Ungaria şi Transilvania, la cea de-a opta, părţile 
locuite de români a Ungariei, Transilvaniei şi Bucovinei.

Nu mă împotrivesc deloc la separarea Cehiei germane de Cehia; ba chiar dacă ar fi 
posibil în mod practic, chiar aş propune acest lucru. Însă Cehia este un singur cătlan, 
iar un cătlan nu poate fi împărţit în două, fără să nu distrugem.” (Proiectul lui Palacký, 
ianuarie 1849)

Să discutăm locul concepţiei austroslaviste în cadrul Imperiului Habsburgic! De ce a sprijinit guvernul austriac năzuinţele 
austroslaviste? De ce nu a fost în totalitate acceptabilă această concepţie pentru puterea vieneză?  [ O ]

În favoarea cărei idei argu-
mentează Palacký? Cum se 

raportează faţă de Austria? Să ur-
mărim planurile lui Palacký pe o 
hartă, ce prezintă compoziţia etni-
că din acea perioadă. Să evaluăm 
aceste planuri în baza argumen-
telor istorice şi etnice!  Care sunt 
trăsăturile asemănătoare şi care 
sunt cele diferite între compoziţia 
etnică a Ungariei şi a Cehiei? [ T ]

„Într-adevăr, dacă împărăţia 
austriacă nu ar exista, de mult 
ar fi trebuit, ca în interesele 
Europei şi chiar ale omenirii, 
să o înfiinţăm neîntârziat.”  (Pa-
lacký, 1848)
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RAPORTUL DE FORŢE DINTRE CURTE ŞI STĂRI  Impe-
riul Habsurgic a devenit, după alungarea turcilor şi Răz-
boiul Spaniol de Succesiune, o mare putere a Europei 
centrale. Rolul Ungariei în cadrul monarhiei dună-
rene a Habsburgilor a crescut. Carol al III-lea (1711-
1740), pentru ca repetatele revolte maghiare să nu pună 
în pericol activismul politicii sale externe, a respectat în 
esenţă cele prevăzute în Pacea de la Sătmar. Teore-
tic, drepturile stărilor şi privilegiile acestora au asigurat 
statutul aparte al Ungariei în cadrul imperiului (de 
exemplu, rolul adunării stărilor). În acelaşi timp a crescut 
influenţa curţii asupra  stărilor.   

Acest lucru s-a oglindit şi în dieta de la Pojon (1712-
1715) . Stările şi-au apărat principalele lor privilegii. Însă 
în schimbul scutirii lor de a plăti impozite, au renunţat 
la dreptul de a aduna sub arme o armată maghiară in-
dependentă. S-au mulţumit cu acel drept – deloc de ne-
glijat – ca prin intermediul votării impozitelor şi a nu-
mărului de recruţi, şi-au păstrat influenţa în chestiunile 
referitoare la armată.    

Curtea a dus o politică diferită de cele stabilite în 
Pacea de la Sătmar, mai ales în domeniul religios. Nu a 
continuat catolicizarea pe faţă şi forţată, dar Carol al III-
lea a reglementat situaţia protestanţilor printr-o ordo-
nanţă (Carolina Resolutio, 1731). Aceasta a permis exer-
citarea liberă a religiei lor doar în anumite locuri şi într-o 
proporţie restrictivă, interzicând convertirea la confesiu-
nea protestantă. Textul jurământului de credinţă pentru 
ocuparea posturilor politico-funcţionăreşti,  conţinând 
dogme catolice, i-a împiedicat pe protestanţi să le ocupe 
(aşa-numitul jurământ decretal). Ordonanţa a contribuit 
în mare masură la consolidarea catolicismului. 

RECUNOAŞTEREA SUCCESIUNII PE LINIE FEMEIAS-
CĂ  Dat fiind că nici lui Carol al III-lea nu i se născuse 
un băiat, Casa de Habsburg s-a aflat în situaţia de a se 
stinge. De aceea, domnitorul a supus aprobării stărilor 
regulamentul succesiunii pe linie femeiască (Pragmati-
ca Sanctio). La dieta din 1722-1723 şi stările maghiare 
au aprobat acest regulament. În schimbul recunoaşte-
rii succesiunii pe linie femeiască, nobilii maghiari şi-
au reconfirmat vechile lor drepturi, precum şi statu-
tul aparte al Ungariei în cadrul imperiului. Au introdus 
în document angajamentul apărării comune (aces-
ta era justificat prin posibilul atac otoman), precum şi 
faptul că cele două părţi ale imperiului (provinciile 
ereditare şi Ungaria) pot fi moştenite doar împreună
(după cum au formulat: sunt indivizibile şi inseparabi-

le, nu pot fi împărţite şi separate – în latină: indivisibili-
ter ac inseparabiliter).

ORGANIZAREA STATALĂ A UNGARIEI  Acea contradicţie 
datorată faptului că Ungaria făcea parte din imperiu, dar 
totodată, teoretic cel puţin, era un stat independent, a 
fost rezolvată prin dualismul stărilor (domnitorul şi stări-
le au guvernat împreună).  În accepţiunea stărilor, chesti-
unile legate de armată, finanţe şi politică externă erau 
drepturi de suveranitate. Acest lucru i-a permis domni-
torului ca în chestiunile legate de unitatea imperiului, să 
ia deciziile corespunzătoare intereselor imperiale. Dar în 
dietă şi în adunările comitatelor s-a afirmat voinţa stărilor.  

Dinastia a intenţionat să modernizeze structura de 
stat a Ungariei moştenită din Evul Mediu. Reformele apli-
cate la nivel superior au continuat să întărească poziţiile 
curţii. A fost creat un nou oficiu de stat care să regle-
menteze relaţiile dintre Cancelaria Ungară şi comitate.
Palatinul a devenit preşedintele Consiliului Locotenen-
ţial, cu sediul la Pojon, iar  membrii lui (4 clerici, 10 aris-
tocraţi, 8 nobili mijlocii), pe lângă interesele conducerii 
imperiale, au avut în vedere şi interesele stărilor. Odată cu 
crearea Consiliului Locotenenţial şi administraţia de stat a 
devenit mai eficientă. 

În domeniul justiţiei s-au înfăptuit importante reforme. 
În locul tribunalelor cu caracter temporar, au fost înfiinţate 
tribunale permanente cu un sediu fix şi clădite ierarhic, 
deci, care asigurau posibilitatea recursului. 

STRUCTURA DIETEI ŞI FUNCŢIONAREA EI  În dietă, 
regele şi stările au elaborat împreună legile. Diete-
le cu sediul la Pojon au fost convocate de către dom-
nitor. În scrisoarea sa de convocare a stabilit dinainte 
chestiunile ce urmau a se dezbate în dietă. 

Dieta Ungară a avut o structură bicamerală. În came-
ra superioară a putut participa personal aristocraţia, 
precum şi clerul catolic şi cel greco-oriental (ortodox, 
din 1729). Datorită funcţiei lor, şi comiţii supremi au fost 
membrii ai camerei superioare. 

Pentru camera inferioară fiecare comitat a trimis 
câte doi delegaţi, iar oraşele libere regeşti, câte unul. 
Fiecare deputat de comitat a avut drept de vot în dietă, în 
timp ce reprezentanţii oraşelor au avut cu toţii împreună 
un singur vot. În camera inferioară s-au putut înfăţişa şi 
reprezentanţii capitlurilor, precum şi împuterniciţii stări-
lor superioare absente (aceştia din urmă au avut dreptul 
de a lua cuvântul, dar nu şi de a vota). Procesul legislativ
a fost greoi şi încet. Dacă într-o chestiune domnitorul a 
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respins propunerea (menţiune) stărilor sau una dintre ca-
mere a făcut la fel cu propunerea celeilalte camere, ches-
tiunea a trebuit rediscutată. La fel s-a întâmplat şi atunci 
când propunerea a fost modifi cată în vreun fel de vreunul 
din forurile legislative. Delegaţii comitatelor au ţinut – nu 
în mod ofi cial – aşa-numitele şedinţe pe circumscripţii 
(cele de dincoace de Dunăre, de dincolo de Dunăre, de 
dincoace de Tisa, de dincolo de Tisa).  În acestea s-au pu-
tut discuta chestiunile în mod independent de guvern.  

Dieta ungară a stărilor a însemnat un antipol puternic
faţă de voinţa domnitorului, pe de o parte, datorită com-
petenţelor sale (propunerile de impozitare şi de recrutare), 
pe de altă parte, datorită compoziţiei sale (în afară de comi-
ţii supremi, aproape toţi membrii au fost aleşi de către stări). 

STRUCTURA ŞI FUNCŢIONAREA COMITATULUI  Comi-
tatul nobiliar a fost aproape ca un stat în stat. Dispunând 
un grad ridicat de autonomie,  stările au putut să contro-
leze o bună parte a puterii de stat atât la nivel superior, 
cât şi înferior. Astfel, comitatul a fost bastionul stărilor 
împotriva domnitorului străin şi a ofi ciilor acestuia, care 
tindea spre absolutism. 

În fruntea comitatelor s-au situat comiţii supremi 
numiţi de domnitor, dar care începând cu secolul al 
XVIII-lea nu au mai participat în fond la conducerea co-
mitatului.  Conducătorul real al comitatului nobiliar a 

fost de fapt vicecomitele, pe care l-a ales consiliul comi-
tatens. La adunarea generală comitatensă a putut par-
ticipa personal şi a avut drept de vot  oricare nobil, 
care a deţinut vreun domeniu în comitat. Adunarea a 
putut adopta prevederi proprii, care să nu fi e însă în 
contradicţie cu legile ţării. Ba chiar, a putut refuza apli-
carea deciziilor conducerii ţării, dacă le-a considerat ile-
gale. Adunarea comitatensă a ales şi funcţionarii co-
mitatului (pretori/solgabirăi, arhivari, etc.). Funcţionarii 
comitatenşi – care nu benefi ciau de vreo remunerare 
prea mare – au fost aleşi dintre nobilimea cu moşii mij-
locii, şi ei au fost, de fapt, adevăraţii conducători ai vieţii 
din comitate.  Structura comitatului a corespuns cutu-
mei (dreptul obişnuinţei) din secolul al XVII-lea, astfel 
că nu s-a aplicat nici principiul separării puterilor în 
stat. Aceleaşi persoane au activat la tribunalele comita-
tense ca şi în forurile executive ale comitatului.

Adunarea generală a ales şi deputaţii pentru dieta 
stărilor. Adunarea generală a discutat toate chestiunile 
– în baza propunerilor regelui – după care şi-a precizat 
poziţia, pe care a prezentat-o într-o dispoziţie dată de-
legatului. Deputaţii aleşi au trebuit să menţină această 
poziţie. Dacă se ivea cumva vreo chestiune neprevăzută, 
delegatul trebuia să solicite dispoziţii suplimentare. În 
cazul în care părerile lor difereau, putea să şi renunţe la 
deputăţie. 

Arhivă

RAPORTUL DE FORŢE DINTRE 
CURTE ŞI STĂRI  

„(...) nobilii (...) sunt datori să îndeplinească serviciu militar şi deci să se ridice per-
sonal pentru apărarea ţării, constituind şi banderii proprii:

(...)
2. §. Dar deoarece doar cu acestea ţara aceasta nu ar putea fi apărată în mod în-

destulător, şi fiindcă se pare că pentru orice caz va trebui să fie întreţinută o armată 
cum se cade mai puternică, formată atât din băştinaşi, cât şi din străini, care, fără în-
doială că fără soldă nu va putea fi organizată, iar acest lucru nu va putea fi plătit fără 
a strânge impozite: de aceea în privinţa impozitelor şi a subvenţiilor trebuie hotărât 
împreună cu stările în dieta ţării (căruia, dupa câte se ştie, oricum îi aparţine). 

Imperiul Habsburgic la începutul secolului al 
XVIII-lea   

Cum s-a schimbat faţă de se-
colul al XVII-lea rolul Ungariei 

în cadrul imperiului (economie, 
teritoriu, forţă militară, etc.)? Din 
ce teritorii s-au compus ţările co-
roanei ungare? Care au fost cauze-
le şi interesele cărora s-a datorat 
această stare? Să caracterizăm în 
baza hărţii tipul de guvernare a 
imperiului şi al Ungariei!  [ T ]1
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3.§.  Dar dacă ar apărea un caz special în urma atacurilor inamice, sau soarta im-
previzibilă a începerii numaidecât a războiului nu ar permite discutarea normală a 
unei asemenea chestiuni importante: în asemenea cazuri, aceste stări vor trebui nu 
doar să considere indicat, ci de primă nevoie, ca să convoace în ţară şi nu în afara aces-
teia, în cât mai mare număr palatinul, primatul ţării, clerul, baronii, tribunalul regesc, 
comitatele şi oraşele libere regeşti.” (Legea VIII din anul 1715)        

„Având în vedere faptul că întrunirea dietei este o modalitate binevenită de a re-
zolva problemele ţării: de aceea s-a hotărât ca dieta ţării de acum înainte să se ţină 
din trei în trei ani sau chiar mai devreme, dacă binele obştesc sau nevoile ţării impun 
acest lucru.”  (Legea XIV din anul 1715)  

„La implorarea şi solicitarea plină de cinstire a stărilor, Maiestatea Sa imperială 
decretează cu îndurare: să dispară orice dependenţă a camerei ungare de cea de la 
Viena, iar contactele dintre ele, având în vedere faptul că una este departe, iar cealaltă 
mereu în preajma regelui, să se facă doar prin înaintarea documentelor oficiale, ca 
cele mai îndurătoare hotărâri să fie luate la cunoştinţă de Maiestatea Sa prin inter-
mediul camerei imperiale regale în baza părerilor înaintate de către camera ungară.

1.§. Şi a promis cu îndurare să poarte de grijă, ca dispoziţiile camerei ungare şi 
ale cancelariei ungare să îi fie înainte prin intermediul consilierilor săi maghiari, iar în 
cazul în care ar trebui să mai adauge ceva sau să mai modifice ceva la ele, prin pute-
rea sa regească decretează şi va acţiona întocmai, aşa cu binele obştesc şi echitatea 
o cere,  ca acestea să nu contravină legilor ţării sau cu visteria regală, ci mai degrabă 
ca treburile ce ţin de camera ungară să rămână netulburate la camera ungară.” (Legea 
XVIII din anul 1715) 

Ce probleme denotă sursa?  Ce promite domnitorul?  [ T ]

„Luând în considerare acele abuzuri, care s-au ivit în privinţa confesiunilor religioa-
se în timpul guvernării noastre, în vederea evitării pe viitor a confruntărilor decretăm 
după cum urmează:

1. Se reînnoiesc articolele din vremea lui Leopold I 1691 (…) adică 1681 (…) şi de 
acum înainte confesiunile augustină (evanghelică) şi cea helvetă (reformată) să fie 
peste tot de la sine înţeles permise a se practica, iar în locurile publice practicarea lor 
se restrânge la acele locuri, care sunt specificate în articolul 26 din 1681.

2. În aceste locuri, însă doar prin dovedirea necesităţii şi după aprobarea regelui, 
pot fi întreţinuţi atâţia preoţi, câţi crede congregaţia că îi sunt necesari. În asemenea 
locuri predicatorul este liber să viziteze puşcăriaşii şi bolnavii şi să efectueze pentru 
ei serviciul necesar.

3. În locurile nepublice, fiecare la casa lui , pentru el şi familia lui poate să citească 
liber cărţile de religie ce ţin de confesiunea sa, într-aşa fel însă ca într-acolo să nu per-
mită vreun vecin, cunoscut sau compatriot sau locuitori din alte localităţi (…)

6. Cei care şi-au părăsit credinţa, mai cu seamă cei care din protestanţi au devenit 
catolici, iar apoi se reîntorc tot acolo, să fie exemplar pedepsiţi de tribunalul lumesc 

Stabiliţi, cum a fost structu-
rată oştirea maghiară? De-

scrieţi dreptul de control al stări-
lor asupra oştirii! De ce s-a putut 
păstra instituţia ridicării la luptă a 
nobilimii? [ T ]

Vedere asupra oraşului Pojon

Când şi de ce a devenit Po-
jon capitala Ungariei? Ce a 

însemnat în acea epocă rolul de 
capitală? De ce a rămas Pojon şi în 
prima parte a secolului al XVIII-lea 
centrul politic al ţării?  [ T ]

Cum a fost stabilită data în-
trunirii dietei? Ce indică acest 

fapt? Să comparăm textul cu datele 
aferente! [ T ]

Alegoria Regnum Marianum adică a regatului 
Fecioarei Maria. În pictura realizată la mijlo-
cul secolului al XVIII-lea figurile alegorice ale 
Ungariei şi Transilvaniei cer ajutor din partea 
Fecioarei Maria. Între cele două figuri se vede 
ţara distrusă şi obiectele liturgice catolice 
aruncate pe jos.   

De ce se numeşte Ungaria 
ţara Fecioarei Maria? De ce a 

fost revigorat acest cult în secolul 
al XVIII-lea? Ce mesaj politic expri-
mă această alegorie? [ T ]
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după cum crede el de cuviinţă, dar înainte de aplicarea pedepsei să fie înştiinţat rege-
le despre fiecare caz în parte.

7. Sunt permise căsătoriile mixte, dar pot fi legate doar în faţa unui preot ro-
mano-catolic.

8. Şi necatolicii sunt obligaţi a ţine sărbătorile romano-catolice, atât în aparenţe, 
cât şi în mod public, precum şi meșteșugarii să participle la procesiunile obişnuite ale 
bisericii, după încadrarea lor în breslele meşteşugăreşti.

9. Privitor la jurământ, dispunem ca judecătorii şi alţi funcţionari, avocaţi, până 
când nu se va dispune altceva, să depună jurământ după formula stabilită; (…) Iar 
dacă cineva se va simţi lezat din cauza religiei sale, pentru soluţionarea cazului să se 
adreseze regelui, dar numai în nume propriu şi nu în numele vreunei confesiuni sau 
congergaţii.” (Carolina resolutio, 1731) 

Treceţi în revistă drepturile protestanţilor! Să enumerăm restricţiile la care au fost 
supuşi protestanţii! Să vedem ce drepturi exercită biserica catolică asupra protestan-

ţilor! Care sunt scopurile dispoziţiilor? Ce denotă faptul, că această chestiune nu a fost 
reglementată prin lege, ci s-a emis printr-o ordonanţă?  [ T ]

Abaţia din Jászó. În epoca respectivă au fost 
reconstruite multe mânăstiri şi biserici

În ce stil a fost renovată aba-
ţia de la Jászó? Ce proces de-

notă construirile masive de lăcaşe 
de cult?  [ T ]

Clădirea Cancelariei Ungare în Viena

Care au fost competenţele cancelariei? În ce măsură i-a influenţat competenţele fap-
tul că regele Ungariei a fost în acelaşi timp şi conducătorul imperiului?  [ T ]

“În ceea ce-i priveşte pe pro-
testanţii maghiari, experienţa, din 
păcate, mi-a dovedit-o, cât de repe-
de se amestecă în vreo revoltă din 
pură ardoare religioasă (...)”  (Din 
propunerea cancelarului de stat Kau-
nitz, 1761) 

Să stabilim, ce conţinut politic 
mai conferă cancelarul pro-

testantismului în a doua jumătate 
a secolului!  Să prezentăm funda-
mentul istoric al acestuia şi să sta-
bilim, în ce măsură au putut juca un 
rol prejudecăţile din gândirea sa! [ T ]

„Art. II. §. 5 Prin întreruperea pe linie bărbătească a ramurii masculine a Maies-
tăţii Sale imperial şi regale, succesiunea dreptului de a domni asupra Ungariei şi a 
coroanei acesteia, cu părţile, ţările şi provinciile recuperate cu sprijinul lui Dumne-
zeu şi în curs de recuperare, care ţin de aceasta, revine ramurii femeieşti a Casei de 
Austria şi, deci, în primul rând preasfinţiei Sale Maiestăţii regale şi imperiale, care 
acum domneşte.

§.6. După aceea, domnia revine, odată cu întreruperea seminţiei răposatului Io-
sif,

§.7. Iar după întreruperea seminţiei sale, cea a seminţiei răposatului Leopold 
împăraţi şi regi ai Ungariei, celor născuţi din seminţia lor, urmaşilor legitimi ai aces-
tora, arhiducilor romano-catolici de ambele sexe precum şi din partea preasfinţiei 
Sale Maiestăţi acum domnitoare în Germania şi în Ungaria dimpreună cu părţile, 
ţările şi provinciile ce îi aparţin, după dreptul şi ordinea prestabilită, indivizibil şi 
inseparabil,  conform regulii de primogenitură stabilită şi în alte ţări şi provincii.

Art. III. Preasfânta Sa Maiestate imperială şi regală va respecta oricare dintre 
drepturile, libertăţile, scutirile şi privilegiile tuturor credincioaselor stări ale ţării şi 
provinciilor aparţinătoare acesteia, precum şi legile adoptate şi obiceiurile aproba-
te, aşa cum a fost formulat în diploma de credinţă.

§. 1. La fel şi urmaşii ei, îndreptăţiţi în mod legal să fie încoronaţi  regi ai Ungariei 
şi ai părţilor aparţinătoare acesteia, va păstra în legi neatinse amintitele libertăţi şi 
scutiri ale stărilor.”  (Pragmatica Sanctio, 1723) 

RECUNOAŞTEREA SUCCESIUNII 
PE LINIE FEMEIASCĂ  

Ce reglementează Pragma-
tica Sanctio? Să prezentăm, 

ce condiţii au pus stările maghiare 
pentru acceptarea succesiunii la 
tron! Ce considerente s-au aflat în 
spatele acestor condiţii? Să discu-
tăm, ce alternative a avut regimul 
habsburgic în epoca respectivă?  [ 
T ]
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ORAGANIZAREA STATALĂ A 
UNGARIEI

„Maiestatea Sa a instituit un consiliu locotenenţial regal 
sub conducerea palatinului cu douăzeci şi doi de consilieri 
ce urmează a fi numiţi acum şi pe viitor de către Maiesta-

tea Sa regală din starea clericilor, magnaţilor şi a nobililor. (...)
§.5. În lipsa legală a palatinului, consiliul va fi prezidat de judecătorul curiei regale.” 

(Legea XCVII din 1723 referitoare la instituirea Consiliului Locotenenţial)
“Este întru totul drept ca acest consiliu locotenenţial regal să nu hotărască nimic 

împotriva legilor de drept ale ţării.
§.1. Iar hotărârile dietei să le supună aprobării celor care sunt în drept să o facă.”
(Legea CII din 1723 despre funcţionarea Consiliului Locotenenţial)

Organizarea de stat a Ungariei

Să stabilim ce s-a schimbat în 
structura statului ungar faţă 

de situaţia din secolul al XVII-lea? 
Să evaluăm schimbarea din punc-
tul de vedere al modernizării! Cum 
au influenţat schimbările raportul 
dintre domnitor şi stări? Să carac-
terizăm relaţia dintre statul ungar 
şi imperiu! Să trecem în revistă 
drepturile regelui! Ce posibilităţi 
îi asigură acestea regelui? În ce a 
constat forţa comitatului în opozi-
ţie cu puterea centrală? [ T ]

Să arătăm în ce măsură este 
Consiliul Locotenenţial un 

organ central, care exprimă voinţa 
stărilor, respectiv a regelui! Să sta-
bilim competenţele acestuia!  [ T ]

STRUCTURA DIETEI ŞI 
FUNCŢIONAREA EI  

„4. Experienţa de până acum dovedeşte faptul că diete-
le sunt totdeauna dezavantajoase pentru domnitor, de 
aceea nu trebuie convocate stările. 

5.Însă datorită naturii condiţiilor existente trebuie apelat la unele dintre comitate, 
străduidu-ne ca acolo Majestatea Sa să câştige, prin intermediul vicecomiţilor şi a mi-
cii nobilimi o influenţă cât mai mare şi, astfel, să înceapă să-şi pregătească intenţiile 
sale, nu cu întreg organul, ce cu greu ar putea fi direcţionat pe calea corectă, ci cu unii 
dintre membrii acestuia, iar când aceştia manifestă gradul scontat de predispoziţie, 
abia apoi se poate trece la schimbarea completă dorită. Dacă această metodă va fi 
aplicată cu suficientă băgare de seamă şi abnegaţie, atunci în câţiva ani se vor putea 
trage foloase foarte multe. Dar totul trebuie declanşat așa cum trebuie şi nu e voie să 
ne mulţumim doar cu vorbe frumoase servile şi pline de zel, ci trebuie văzute faptele, 
iar acestea vor trebui răsplătite sau pedepsite. 

6. De hotărârile dietei sau de legile ţării nu trebuie să ne atingem sau să acţionăm 
împotriva lor. Să avem cea mai mare grijă să nu se afle că intenţionăm să restricţio-
năm scutirea de impozitare a nobilimii.  Aceasta ar face mare vâlvă şi ar distruge orice 
plan bun de-al nostru.”  (Din propunerea cancelarului de stat Kaunitz, 1761)

Cum apreciază cancelarul ro-
lul şi forţa dietei ungare?Cum 

vede el relaţia dintre dietă şi comi-
tate în contextul raporturilor de 
forţă de mai sus? Ce tactici consi-
deră că trebuie aplicate? Care este 
legătura între aceste tactici şi sis-
temul instituţional ungar? [ T ]
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DIETELE DIN SECOLUL AL XVIIILEA CE AU URMAT PĂCII 
DIN SĂTMAR 

Anii Localitatea 
1712 (1708) –1715 Pojon
1722–1723 Pojon
1728–1729 Pojon
1741 Pojon
1751 Pojon
1764–1765 Pojon
1790–1791 Buda apoi Pojon 
1792 Pojon

Structura şi funcţionarea dietei ţării  

Urmăriţi pas cu pas procesul adoptării le-
gilor! Să analizăm din privinţa organizării 

pe stări structura şi compoziţia dietei!  [ T ]

Clădirea dietei din Pojon 

Din cauza căror împrejurări a rămas dieta 
ţării până în 1848 în Pojon?  [ T ]

Să stabilim caracteristicile repartiţiei în 
timp a dietelor ţării! Ce tendinţe politice 

putem observa din această repartiţie cronolo-
gică? Să ne amintim ce evenimente interne şi 
externe au avut loc pe timpul diferitelor diete! 
[ O ]

STRUCTURA ŞI FUNCŢIONAREA 
COMITATULUI  

„Odată cu apropierea alegerilor, nobilimea ţării a desfă-
şurat o agitaţie neîntreruptă. (...) Aceasta a fost ocaziona-
tă de câte un bal, o acţiune sportivă sau o zi de naştere, 

la care, în timp ce tineretul se distra, cei mai în vârstă au definit în linii mari întregul 
mers al campaniei electorale. (...)  

Clădirea consiliului judeţean (pe vremuri, 
comitatens) din Szekszárd şi curtea în care 
odinioară a fost o viaţă pulsantă 

Să căutăm pe hartă, centrul 
cărui comitat a fost Szekszárd! 

În ce stil e construită clădirea? 
Ce denotă mărimea acesteia? [ T ]
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Au pus mare accent pe un taraf de lăutari de prim rang, care a cântat 
pe versuri specifice întrunirilor. Cu excepţia vinurilor profund aromate, 
nimic nu a putut avea un efect mai puternic asupra agitatorilor electo-
rali sau asupra nobililor opincari (nobiles), al căror vot are aceeași valoa-
re, ca muzica bună. Adesea s-a întâmplat că un candidat a pierdut voturi 
din cauză că tarafului de lăutari, i-au lipsit muzicanţi eminenţi. (...)

Alegătorii s-au deplasat la locul alegerilor, la casa comitatului [prefec-
tură], în trăsuri sau călare, dar întotdeauna cu tânărul candidat în frun-
te, împânziţi de sute şi sute de steaguri, însoţiţi de muzică gălăgioasă şi 
multă zarvă. Acolo lângă clădire a fost delimitat şi îngrădit un spaţiu şi 
acoperit, şi neacoperit, care să asigure comoditatea alegătorilor, în care 
toată noaptea s-au putut distra, şi-au putut fuma trabucurile şi dansa. 
Însă păzitorii ordinii din partea unor partide îi controlează cu minuţiozi-
tate, ca nu cumva disputele şi certurile să degenereze şi au grijă totoda-
tă şi ca escrocii taberei adverse, căci agenţii secreţi ai partidului advers 
nu îşi pierd vremea nici cu asemenea ocazii. 

Ziua următoare toată lumea a intrat în casa comitatului, unde i s-a 
acordat puţină atenţie discursului comitelui suprem. Numele candidaţi-
lor au fost anunţate în timp ce din mii de guri se auzeau strigăte şi astfel 
începură alegerile. Obiceiul a fost, că partidele au ţinut alegerile în curţi 
separate una de alta pentru a preveni turbulentele şi conflictele între 
ele; pentru a respecta acest obicei au fost postaţi soldaţi pe linia dintre 
curţi. (...)După ce majoritatea alegătorilor au votat, soarta candidaţilor 
a fost pecetluită, atmosfera încărcată s-a destins rapid. Trebuie să recu-
noaştem, atunci când succesul alegerii a depins de doar unu-două vo-
turi, atunci în partea învinsă a trăit încă luni de zile tensiunea amară de 
la alegeri. În câteva cazuri au avut loc chiar şi provocări la duel şi duele, 
care însă nu au avut niciodată un deznodământ periculos şi de fiecare 
dată s-au încheiat cu o împăcare totală. (...)”   (Pulszky Terézia: Din memo-
riile unei doamne maghiare, 1850)

Pu
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Dieta ungară a fost un bastion puter-
nic al nobilimii, care şi-a apărat drepturile 
sale, şi al statutului aparte pe care l-a avut 
ţara în cadrul imperiului. Funţionarea di-
etei s-a bazat pe sistemul instruirii dele-
gaţilor. Acest cadru s-a dovedit cores-
punzător aspiraţiilor politice maghiare 
şi în secolul al XIX-lea. Cu toate acestea, 
desigur, şi contemporanii l-au criticat. 

Să reconstituim procesul alegerilor în co-
mitate! Cine au putut să participe la ele? 

În ce măsură a influenţat grupul participanţilor 
derularea alegerilor?  [ T ]

„la dreapta de speaker şed miniştrii şi susţinătorii lor, acum whigii 
şi radicalii: în stânga, opoziţia, acum tory şi aceste două părţi, ca două 
tabere inamice. Omul dreptei nu ţine seama nici de propunerile, nici de 
atenţia celeilalte părţi; cei de-ai lui cu siguranţă îl vor aplauda, cealaltă 
parte îl vor huidui, dacă, după cum zice, s-a insiprat din preajma înţelep-
ciunii eterne. Am privit cu tristeţe divizarea celor două tabere şi mi-am 
dorit: naţiunea mea să o ferească Dumnezeu de așa ceva. Divergenţele 
de opinie sunt inevitabile, partidele nu sunt necesare. Însă nu se poate 
nega faptul că, alternanţa la putere a whigilor şi torylor a condus desti-
nul Britaniei pe calea cea de mijloc între cele două extreme reuşind să 
împletească în instituţiile statului principiile dăinuirii şi ale progresului. 
(...)

     Aici, deputatul este reprezentantul întregii ţări, nu a comitatului 
sau al oraşului care l-a ales, din care pricină aici nu sunt pentru ei instruc-
ţiuni, căci deputatul ţării ar putea primi asemenea instrucţiuni doar de la 
naţiune (ceea ce s-ar numi lege) şi nu de la o provincie. (...) Dar la noi de-
putaţii sunt ca şi maşinile; vorbesc despre zece subiecte, cred eu, fiindcă 
aşa i s-a poruncit, fără să simtă ceea ce vorbeşte şi cum simt eu şi invers, 
cineva care să fie pe aceeași rezonanţă cu mine, e incapabil să lupte îm-
potriva mea. (...) De aceea este pentru mine limpede, că doar noi pu-
tem reprezenta, care am dat instrucţiunile, care putem retrage deputaţii 
noştri în fiecare ceas; căci deputatul englez chiar dacă face promisiuni, 
dar nu îl obligă nimic pentru a fi revocat, iar în parlament se afirmă indi-
vidual, fiind dator a dovedi ascultare doar conştiinţei sale, pe care jură: 
că slujeşte progresul ţării (...) Cei de acolo dezbat şi decid, nepăsându-le 
de nimeni în afară de conştiinţa lor, ca reprezentanţi necondiţionaţi ai 
naţiunii (...) iar delegaţii noştri pun mâna dreaptă pe instrucţiuni, iar cea 
stângă pe piept, trebuie să asculte de amândouă.”  (Szemere Bertalan: 
Călătorii în străinătate, 1838)

Să discutăm, în ce măsură a corespuns sis-
temul de reprezentare maghiar şi regulile 

de funcţionare ale dietei celor descrise în con-
cepţiile despre stat din vremea respectivă şi în 
ce măsură s-a abătut de la acestea! Să discutăm 
acest aspect şi din punctul de vedere al instruirii 
candidaţilor! Să arătăm, care sunt dezavantajele 
şi avantajele acestui sistem din punctul de ve-
dere al luptelor politice ale secolelor XVIII-XIX! 
[ O ]

Alegerea noilor candidaţi. Scena electorală din epoca reformelor

Să trecem în revistă caracteristicile alegeri-
lor! Să comparăm imaginea contemporană 

cu sursa scrisă!  [ C ]

Să prezentăm, cum apreciază autorul sistemul instrucţiunilor pentru 
deputat! În ce măsură îi poate influenţa părerea referirea la sistemul 

constituţional englez?  [ O ]
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ŢARA DISTRUSĂ  După perioada războaielor otomane 
o mare parte a ţării – mediul natural şi cel locuit – s-a 
aflat în ruine. Majoritatea localităţilor situate în teri-
toriul stăpânit de turci şi cel de-a lungul sistemului de 
cetăţi de margine s-au distrus împreună cu populaţia 
lor. Pe locul ogoarelor de odinioară s-au format păşuni
sau a fost năpădit de sălbăticia naturii. Pădurile din 
Câmpia Ungară au fost toate tăiate, în peisajul lipsit de 
vegetaţie din Kiskunság au apărut nisipurile mişcătoa-
re. Clima, care în secolul al XVII-lea a devenit mai rece 
(mica glaciaţiune) a sporit pagubele (inundaţii, extinde-
rea mlaştinilor). 

IMIGRARE - COLONIZARE  Ţara a atins cel mai scăzut 
indicator demografic în 1711. În secolul al XVIII-lea 
epidemiile erau încă zilnice (ciumă, dezinterie, vario-
lă, holeră) dar a început deja protejarea împotriva lor. 
Autorităţile s-au străduit prin carantină şi dezinfectare 
din ce în ce mai eficient să limiteze răspândirea aces-
tora. Ultima mare epidemie de ciumă din Ungaria a 
făcut ravagii la mijlocul secolului al XVIII-lea. Variola a 
fost redusă la sfârşitul secolului datorită vaccinului pre-
luat din Anglia. În prima parte a secolului al XVIII-lea 
majoritatea oamenilor au trăit la limita foametei, însă 
ca urmare a climatului de pace şi a reluării producţiei 
foametea s-a diminuat pe la mijlocul secolului. Spre 
sfârşitul secolului populaţia ţării s-a dublat ( s-a apropiat 
de cifra de 10 milioane de locuitori). O asemenea creşte-
re demografică nu s-ar fi putut obţine numai din sporul 
demografic – la creşterea demografică a contribuit în 
mare măsură şi imigrarea. 

Pentru imigranţi, terenurile cultivabile nelocuite au 
însemnat o forţă de atracţie. Imigrarea s-a efectuat în 
două moduri: organizat şi din proprie iniţiativă. Pen-
tru şvabi s-au acordat înlesniri importante (de exemplu, 
scutirea de impozite către stat), chiar mai mult, în Banat 
noii veniţi erau aşteptaţi cu case dotate cu cele nece-
sare şi cu animale pentru jug. Şvabii au fost colonizaţi 
dispersat. Astfel au luat fiinţă insulele şvăbeşti din Buda, 
Bichiş, Bakony, Vértes precum şi zonele mai compacte 
din Baranya, Tolna, Bácska şi din Banat. 

Pământurile libere i-au atras şi pe cei de la marginea 
ţării. Imigarea popoarelor vecine a avut loc din proprie 
iniţiativă, fără a fi fost organizată de la centru. În 
Ţinutul de Sus al Ungariei au sosit polonezi (care s-au 
asimilat slovacilor), în Regiunea de la poalele Carpaţilor 
rusini, iar din Moldova şi Ţara Românească au sosit în 
număr mare români. Predispoziţia românilor de a emi-
gra a fost determinată şi de condiţiile rele de trai da-
torate impozitării nesăbuite din principatele româneşti 
dunărene stăpânite de turci. 

Pământurile libere au declanşat şi o migrare internă. 
Distrugerile au afectat în primul rând centrul şi sudul ţă-
rii. De aceea, densitatea demografică din regiunile măr-
ginaşe – în ciuda pământurilor mai slabe – a fost mai 
mare decât în teritoriile Câmpiei Ungare. Această dife-
renţiere a determinat – cu sprijinul proprietarilor de pă-

mânt – o migrare internă. Populaţia maghiară, slovacă, 
ruteană şi românească din regiunile montane a pornit 
spre centrul ţării. 

EFECTELE ETNICE ALE CREŞTERII DEMOGRAFICE   În 
decurs de un secol ţara a fost capabilă să depăşească 
pierderile demografice cauzate de perioada stăpânirii 
otomane. Deoarece în perioada stăpânirii otomane ma-
ghiarii au căzut în cea mai mare proporţie victimă aces-
teia, în urma imigrărilor s-a schimbat şi compoziţia et-
nică a ţării. Conform estimărilor, ponderea maghiarilor, 
de la 80% din secolul al XV-lea, a scăzut la 40 – 42%. 
Ungaria a devenit un stat multietnic. 

În urma migrărilor interne, populaţia maghiară din 
zonele mărginaşe ale ţării s-a retras spre mijlocul ţării. 
Astfel, în regiunile centrale ale ţării ea şi-a păstrat 
majoritatea numerică, însă limita internă dintre ma-
ghiari şi celelalte naţionalităţi s-a mutat mai spre inte-
rior. Dat fiind că în văile regiunilor montane s-au mai 
păstrat insule etnice maghiare, iar naţionalităţile au 
participat la repopularea Câmpiei Ungare, în timp ce şi 
şvabii s-au aşezat  formând insule etnice, în multe locuri 
ale ţării s-au format teritorii cu populaţie amestecată.  
Limitele marilor blocuri etnice s-au întrepătruns, închi-
zând în perimetrul lor insule etnice. Datorită migraţiei 
interne şi a imigraţiei, au apărut situaţii, când într-un 
singur sat au trăit două sau chiar trei popoare. Cel mai 
pestriţ tablou l-a oferit repopularea regiunii timişene. 
Aici, pe lângă maghiari, români, şvabi, sârbi care au avut 
o pondere aproape egală, au trăit şi slovaci, cehi, italieni 
şi rusini.

NAŢIONALITĂŢILE ŞI SITUAŢIA LOR SOCIALĂ  Naţio-
nalităţile au reprezentat o pondere diferită în diversele 
pături sociale. Naţionalităţile din Ungaria – exceptând 
croaţii – nu au avut o nobilime (aşa-numitele societăţi 
ciunte). Rolul păturii conducătoare l-a îndeplinit – între 
anumite limite – preoţimea sau burghezia şi intelectu-
alitea, care tocmai se formau. În acest fel, au jucat doar 
un rol limitat în conducerea statului. În urma celor pre-
zentate mai sus, Biserica a avut un rol hotărâtor în viaţa 
naţionalităţilor. Acest rol a căpătat o putere deosebită, 
mai ales în cazul bisericilor cu caracter naţional (la ro-
mâni, sârbi) sau dacă în cadrul naţionalităţii respective 
au dispus de o organizare proprie. Acolo unde naţiona-
lităţile nu au jucat un rol important în  viaţa bisericii (la 
slovacii catolici şi evanghelici), doar preoţimea de jos 
s-a implicat în sprijinirea mişcărilor naţionale. 

Slovacii au trăit în mare parte în Ţinutul de Sus al 
Ungariei, majoritatea lor fiind iobagi. În secolul al 
XVIII-lea nobilimea care a trăit în mijlocul lor şi care 
parţial vorbea şi slovăceşte, s-a identificat cu nobilimea 
maghiară, iar în timpul deşteptării naţionale s-a alătu-
rat acesteia. Slovacii au avut o pătură de mici meseriaşi 
(sticlari, sârmari), care purtându-şi atelierul în spate în 
speranţa unor comenzi, au perindat toată ţara. 

Rusinii (ucrainenii carpatini) au trăit în regiunile 

13. Ţara prinde din nou viaţă
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montane de la poalele Carpaţilor. Peste masa de iobagi
doar preoţimea lor greco-catolică a constituit o fi ravă 
pătură intelectuală. 

Românii – continuând imigrarea din perioada stăpâ-
nirii otomane – au devenit în secolul al XVIII-lea majo-
ritari în Transilvania. Pătura lor conducătoare a fost re-
prezentată de preoţimea greco-orientală (ortodoxă), 
iar apoi, după unirea cu biserica catolică, de cea gre-
co-catolică. De la sfârşitul secolului al XVIII-lea în rândul 
românilor care s-au aşezat pe Pământul Crăiesc al saşilor 
s-a format o fi ravă pătură de negustori. 

Sârbii  s-au afl at în marea lor parte în sudul ţării, în 
zona grănicerească sub conducerea Consiliului Aulic 
de Război, asftel că, în mod practic, au fost indepen-
denţi de pătura conducătoare maghiară. Cea mai mare 
parte a sârbilor trăitori în afara zonei grănicereşti au 
fost iobagi, iar o mică parte a lor, negustori.  Biserica 
greco-orientală sârbă a fost puternică primind privile-
gii încă de la Leopold I: au avut dreptul să îşi aleagă, cu 
consimţământul domnitorului, conducători bisericeşti 
proprii şi au putut ţine congrese bisericeşti. Biserica lor 
a promovat dezvoltarea lor naţională.    

Germanii au aparţinut din punct de vedere social de 
trei grupe diferite. Şvabii catolici care trăiau împrăștiaţi 
au constituit grupa ţăranilor, apoi a existat o burghezie 
germană la oraşe şi saşii evanghelici din Szepesség (sl. 

Spiš/ germ. Zips) şi din Transilvania, care au trăit la noi 
în ţară din Evul Mediu. 

GRUPURI ETNICE MAI MICI  Numărul ţiganilor, care au 
imigrat dinspre răsărit începând cu secolul al XV-lea (în 
epoca respectivă erau consideraţi egipteni), a fost în se-
colul al XVIII-lea încă relativ scăzut.  Au dus mai ales un 
mod de viaţă nomadă. În această perioadă au început 
să se răspândească printre ei mai multe meserii (fi erar, 
căldărar, negustor de cai). În prima parte a secolului, 
conducerea comitatelor i-a alungat pe ţigani de pe 
teritoriile comitatelor. În a doua jumătate a secolului, 
absolutismul luminat a avut o tentativă eşuată de a-i 
sedentariza. 

Evreii au fost prezenţi şi în Evul Mediu în ţara noas-
tră. În timpul stăpânirii otomane au trăit comunităţi mai 
însemnate la Buda, care însă s-a dispersat în timpul a-
sediului Budei din 1686. În secolul al XVIII-lea numărul 
lor a început să crească datorită imigrării. Pe de o parte 
au sosit comercianţi înstăriţi din provinciile ereditare, 
iar de la sfârşitul secolului grupe de evrei mai săraci din 
Galiţia, care s-au refugiat din faţa pogromurilor de aco-
lo. În Ungaria ei s-au aplecat cu precădere asupra co-
merţului (comerţul de reţea) – încă nedezvoltat la acea 
vreme – dar au fost şi care au arendat de la stăpânul de 
pământ cârciumi, măcelării.

Arhivă

ŢARA DISTRUSĂ
„Nu găseşti pârâu a cărui apă să poată fi bună de băut, peste 
tot numai apele împuţite ale mlaştinilor, ale zăvoaielor din 

care nici dobitoacele casei nu se pot adăpa. Nu mai sunt pomi care să-l aştepte pe drumeţ 
cu coroana lor deasă şi răcoroasă, peste tot doar ierburile înalte, printre care cavaleria a 
trebuit să-i facă cale pedestrimii. În întregul şes niciunde nu-i vreun adăpost prielnic. “
(Descrierea unuia dintre participanţii la războiul de eliberare, 1687) 

     „Câmpia asta e atât de netedă, de parcă ar fi pietruită, dar ce este mai important, e foarte 
roditoare, dar este în cea mai mare parte pustie, părăsită şi necultivată. (…) Nu e nimic 
mai trist pe lume, decât să călătoreşti prin Ungaria, mai cu seamă dacă ne gândim la faptul 
că odinioară s-a bucurat de cea mai mare înflorire, iar azi, pe întinderi atât de mari de-abia 
vezi câte un om. (…)

     Puţina populaţie care trăieşte în Ungaria trăieşte destul de bine, chiar dacă nu au bani, 
dar pădurile şi câmpiile le asigură din belșug cele necesare gurii (…) Îmbrăcămintea lor 
este pe cât se poate de modestă, confecţionată toată din piele de oaie, chiar şi căciula şi 
cizmele.”  (Din scrisoarea soţiei ambasadorului britanic la Constantinopol Lady Mary Monta-
gue, 1717)

Buda distrusă 

Să facem un rezumat al efec-
telor unui secol şi jumătate de 

războaie asupra situaţiei orașelor, 
industriei şi mediului ambiant din 
ţara noastră!  [ T ]

Să trecem în revistă în baza 
sursei caracteristicile naturii, 

ale aşezărilor şi densităţii popula-
ţiei ţării! [ T ]
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IMIGRARE  COLONIZARE   

„45. În miercurea cea mai apropiată, doica fiului meu, Pál, se îmbolnăveşte de ciu-
mă, dar ea a ţinut în secret acest lucru şi având nişte bube mari pe pântece, a zis că are 
vătămătură [hernie] şi chiar aşa a şi crezut în asta, dar joi la şase case din sat a început 
ciuma; în ce stare să mă știu a fi, dau de veste dragilor mei compatrioţi precum și sco-
purile mele; să mă duc să locuiesc numai pe câmp, unde mai demult erau mânăstiri, 
căci în dobitoacele mele toate a dat ciuma. (...)

96. Dar vai, ce nespusă amărăciune! Care mă lovi pe mine în anul 1731 în luna 
Sântămăriei Mici, ziua a 9-a, după treisprezece zile de boală de dezinterie mi se luă 
toată strălucirea ochilor, veselia inimii, precum şi pe scumpul meu Zsigmond la doar 
nouă ani şi jumătate ai vieţii sale. Mi-am pierdut speranţa să mai pot întreţine această 
gospodărie, căci Gábris este foarte slăbit şi în el nu-mi pot pune speranţele. 

101. Şi sănătatea soţului meu începu a se distruge şi slăbeşte de amar văzând cu 
ochii: boala apei cu cea uscată căzu asupra lui şi am încercat prin toate mijloacele să 
ţin viaţa în el cu toate bunătăţurile, căci Dumnezeu ne-a dat o stare bună, dar de-
geaba: nu i-a plăcut lui Dumnezeu să sfinţească acele lucruri.” (Din autobiografia lui 
Bethlen Kata, mijlocul secolului al XVIII-lea) 

„Preamărit Consiliu Aulic de Război, distinşilor şi milostivilor Domni! 
Preamăritul Consiliu Aulic de Război cunoaşte cu siguranţă destul de bine că par-

tea superioară a Ungariei  a fost lovită de biciul lui Dumnezeu prin tulburările interne, 
epidemiile ucigaşe, indundaţiile foarte dăunătoare ale apelor, iar mulţimea de muşte 
şi de şoareci a năpădit acele locuri într-atât încât  locuitorii de acolo au îndurat pier-
deri grave, incredibile şi astfel, au devenit incapabili să facă faţă plăţii impozitelor 
şi îndatoririlor lor. Folosindu-mă de această ocazie prielnică mă străduiesc din toate 
răsputerile, nu doar în interesul meu personal, ci şi pentru cel obştesc, să populez cu 
şvabi, care datorită situaţiei lor actuale sunt nevoiţi să îşi părăsească patria lor căutân-
du-şi în alt loc cele necesare traiului, iar în mod deosebit în această ţară depopulată, 
sunt nevoiţi să caute, eu mă voi strădui să repopulez localităţile goale şi în acest fel să 
compensez, măcar în parte, lipsa de populaţie şi să mă îngrijesc în acelaşi timp şi de 
plata impozitelor şi îndeplinirea îndatoririlor, şi ce este mai important, religia catolică 
să sporească şi mai tare.

     Însă văd foarte bine că planul meu nu îl voi putea duce la sfârşit fără sprijinul şi 
bunăvoinţa înaltului Consiliu Aulic de Război, de aceea solicit cu smerenie în numele 
meu şi al celorlalţi, ca beneficiind de ajutorul comandanţilor din Ungaria şi din alte 
provincii ereditare, să fie scutiţi noii veniţi de orice plată, să nu mai fie molestaţi pe 
viitor de vameşi, să poată călători liber şi neîntârziat şi să fie lăsaţi în pace de către 
ofiţeri când se va face recrutarea, iar în felul prezentat să binevoiţi a vă îngriji cu spor 
de bunurile ţării şi ale regelui.”  (Petiţia lui Károlyi Sándor, 1712)  

Migrări de populaţie în Ungaria secolului al 
XVIII-lea

Care sunt motivele care au 
declanşat migrarea? Să sepa-

răm cele trei modalităţii de migra-
re specifice epocii! Să formulăm 
câteva concluzii din prezentarea 
consecutivă a raporturilor etnice 
din secolul al XV-lea şi migrarea 
populaţiei din secolul al XVIII-lea.   
[ T ]

Planul unui sat şvăbesc de colonişti în a doua 
jumătate a secolului al XVIII-lea

Cu ce scop a fost făcut de-
senul? În ce măsură explică 

sursa aspectul exterior îngrijit şi 
prosperitatea satelor şvăbeşti? Să 
enumerăm şi alţi factori pentru a 
explica acest fenomen! [ T ]

Să caracterizăm situaţia epi-
demiilor? Cum au încercat 

oamenii să se protejeze contra 
epidemiilor? Să evaluăm gradul 
de eficacitate al acestor măsuri!  [ T ]

Să stabilim prin ce explică 
Károlyi scăderea populaţiei! 

Cum argumentează colonizarea? În 
ce măsură este influenţată aceasta 
de faptul cui a fost adresată petiţia? 
Ce înlesniri doreşte să obţină? De ce 
a avut nevoie de acestea?[ SZ]
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„Când răposatul baron Harruckern a început în anul 1716 să popu-
leze acest domeniu ce stătuse pustiu şi gol de la 1685 încoace, căci aici 
la început nu a vrut să fie locuitor fiindcă toată lumea s-a temut de ma-
sacrele războaielor ce au trecut pe aici. Dar acest domn paşnic a ştiut să 
găsească modalităţi şi căi ca să cheme într-aicea oameni din toate părţi-
le Ungariei, ba chiar şi mai de departe, din ţări străine precum provinci-
ile șvabe, francone şi renane ale Germaniei. Permiţând libera exercitare 
a religiei noilor locuitori; au fost primiţi dintre tot felul de naţii: unguri, 
nemţi, tăuţi [slovaci], sârbi şi valahi [români] (...)

Prin aceasta, (...) iobagii au ajuns într-o stare atât de bună (mai ales oamenii săraci 
aşezaţi), încât au putut plăti în bani gata pentru oricare moşier dările, robota, dijma 
şi plata în dobitoace;

Şi în puţinii ani, pe locul pustei celei pustii, s-au ridicat cincisprezece aşezări noi, 
care cu siguranţă le-ar plăcea tuturor celor care nu le-au văzut încă. Acolo unde acum 
50-60 de ani s-a aflat o colibă de păstori afumată, ceva băi turceşti, sălaşul și gos-
podăria armenilor, acolo în ziua de azi sunt aşezări cu 500, 600, 800 şi chiar 1000 de 
case au şi câte 5000, 6000 şi 8000 de locuitori. Înainte cu câţiva ani în locul unde 
trăiau doar câteva mii de oameni, acum trăiesc şi 60-70 de mii pe acest domeniu al 
lui Harruckern. 

Acel pământ care a fost pe ici-pe colo îngrăşat cu sânge turcesc şi creştin şi care 
s-a odihnit vreo o sută şi ceva de ani, a produs şi cu puţină osteneală şi trudă cele mai 
frumoase grâne; ţăranul a semănat doar o singură dată, şi totuşi a recoltat cel mai 
mândru grâu. Vitele sale au păscut într-o ditamai iarbă, din care s-a văzut doar locul 
coarnele boilor din Ungaria, dacă aceştia stăteau jos sau se odihneau. Ţăranul, mai 
cu seamă la începutul ocupaţiei, a putut să cosească şi să semene unde a vrut el; căci 
ogor, fâneaţă şi câmp a fost destul.”  (Tessedik Sámuel: Ţăranul în Ungaria, 1784)

Populaţia Ungariei între 1500 – 1800   

Să urmărim evoluţia cifrelor demografice! Să facem o comparaţie cu 
situaţia din Europa! Ce factori au influenţat evoluţia cifrelor demogra-

fice? Cum se raportează între ele estimările din diferite epoci? Care ar putea 
fi cauza?  [ T ]

Să stabilim ce intenţii l-au 
condus pe proprietar în ca-

zul colonizărilor. Ce a făcut posibil 
succesele? Cum s-au transformat 
raporturile demografice şi etnice?  
[ T ]

EFECTELE ETNICE ALE CREŞTERII DEMOGRAFICE   

Popoarele din Ungaria şi Transilvania la sfârşi-
tul secolului al XVIII-lea

Să caracterizăm compoziţia 
etnică a Ungariei şi implica-

ţiile geografice ale acesteia! Să 
stabilim specificităţile compoziţiei 
etnice ale Transilvaniei! Să caracte-
rizăm legăturile dintre administra-
ţie şi compoziţia etnică! [ O ]
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NAŢIONALITĂŢILE ŞI SITUAŢIA LOR 
SOCIALĂ   

„În ceea ce priveşte populaţia de limbă germană din 
Baranya, este, cu doar foarte puţine excepţii, lăudată 
de către toată lumea pentru hărnicia sa nemaipome-

nită fiind recunoscută ca cea mai înstărită din toată populaţia comitatului.  – Casele lor 
sunt mult mai frumoase, mai spaţioase, decât ale ungurilor sau ale sârbilor. Neamţul 
se pricepe mai bine la economisiri, decât ungurii sau sârbii şi se hrăneşte şi se îmbracă 
mai bine, decât ceilalţi. Îşi cultivă pământurile mai bine, cu mai multă sârguinţă, decât 
ceilalţi, aşadar aproape în toate îi întrece pe consătenii lui de altă limbă. (...)

      Modul de viaţă al poporului german este, fără execepţie, cultivarea pământului. Ali-
mentele necesare gospodăriei le produce fiecare pentru el. Nu se mulţumesc cu pă-
mânturile urbariale, ci mai sunt şi cultivatori pe parcele luând pământul ca şi jelerii fără 
casă în arendă, fie la domnul lor, fie la altul mult mai departe. (...)

     Cea mai de seamă calitate a neamţului este sârguinţa; el este un supus bun; e un iobag 
ascultător, deşi, e adevărat că mai degrabă de frică, decât din conştiinciozitate. 

     Acolo unde acum locuiesc nemţi, acolo au locuit în vremea turcilor sârbii. Aşezându-se 
nemţii, fiindcă au fost harnici, una după alta au cumpărat parcelele sârbilor, așa că 
nemţii s-au tot înmulţit, iar sârbii s-au împuţinat, astfel că în Ráczpetre au locuit mai 
demult numai sârbi, iar azi acolo nu mai e urmă de sârb. (...) Sârguinţa lor de toată mi-
nunea îi face să transforme noaptea în zi, adică neamţul coseşte, sapă şi culege recolta 
şi noaptea; el nu îşi lasă fânul cu săptămânile afară, cum obişnuieşte sârbul şi ungurul în 
mai multe locuri expunându-l la intemperiile vremii, căci dacă e uscat, îl duce deîndată 
acasă şi îl adăposteşte în şură.  Rar acel neamţ, care să nu aibă trifoi. La două săptămâni 
după secerat, nu găseşti neamţ a cărui grâu să nu fie deja treierat. Neamţul se ocupă cu 
multă sârguinţă şi de cultivarea viţei de vie. Pe drept cuvânt se minunează omul, dacă 
acea vie pe care ieri încă a văzut neordonată, azi e toată săpată. Rar e neamţul care să nu 
ştie să scrie, şi şi mai rar care să nu ştie să citească.”   (Höbling Miksa: Descrierea medicală 
a comitatului Baranya, 1845)  

Să stabilim în baza sursei, care a fost statutul social al şvabilor (avere, ocupaţie). Sursa 
menţionează trei grupuri etnice.  Să le caracterizăm pe fiecare în parte în baza sursei! 

Să trecem în revistă acele caracteristici care îi diferenţiază pe germani de alte grupuri et-
nice! Să adunăm în caiet ocupaţiile menţionate în text şi să menţionăm în dreapta lor, ce 
produse sunt specifice acestora (folosiţi Dicţionarul Explicativ)! Să adunăm din text expre-
siile referitoare la practicarea agriculturii moderne!  [ S ]

„Sârbii sunt de obicei puternici, musculoşi, răbdădori şi obişnuiţi cu lipsurile şi foarte 
blegi. Măsura şi grija zilei de mâine nu sunt tocmai carecteristicile lor. (...) Sârbul obişnu-
ieşte să îşi logodească copiii încă din leagăn, iar la vârsta de 14-15 ani feciorii sârbi se şi 
căsătoresc, de obicei, cu fete mai în vârstă decât ei cu 4-5 ani.  Tinerii sârbi nu se duc ni-
ciodată să locuiască la casa miresei, ci aduc nevasta la casa părinţilor lor, oricât de mulţi 
ar locui în ea. Feciorul sau fata de sârb nu se duce niciodată să slujească sau să lucreze cu 
ziua, fiindcă consideră a fi o ruşine mare acest lucru. 

     Sunt case de sârbi la care trăiesc şi 10-12 perechi de căsătoriţi şi 40-50 de suflete. 
Bărbatul cel mai în vârstă are o putere deosebit de mare asupra întregii familii şi lui i se 
supun toţi membrii familiei fără nicio împotrivire; el plăteşte darea [impozitul], el se îngri-
jeşte de cele necesare, el cumpără pentru toţi cei de-ai casei pălăriile, blănurile, opincile 
necesare. El locuieşte în așa-numita casă, celelalte perechi dorm în cămăruţele întune-
coase şi nesănătoase din ogradă [curte]. Pe cât de leneşi sunt bărbaţii sârbi, pe atât de 
harnice sunt femeile lor, care de multe ori sunt nevoite să întreţină întreaga familie şi să o 
îmbrace.”    (Höbling Miksa: Descrierea medicală a comitatului Baranya, 1845) 

Să trecem în revistă trăsăturile negative şi cele pozitive ale sârbilor menţionate de autor 
şi să apreciem raportarea autorului faţă de acest grup etnic! Ce aflăm din sursă despre 

felul în care se gospodăresc sârbii? Să prezentăm situaţia bărbaţilor şi pe cea a femeilor! Să 
scoatem în evidenţă diferenţele faţă de societatea maghiară din acea vreme!  [ T ]

Reprezentarea de la începutul secolului XIX a 
unei familii româneşti 

Să stabilim, ce este caracte-
ristic în portul popular al fa-

miliei: apartenenţa etnică, starea 
socială sau îndeletnicirea? [ O ]

Structura socială a etniilor din Ungaria

Să stabilim în baza schiţei 
ce exprimă termenul soci-

etate ciuntă? Să stabilim, cărui 
grup social aparţin cele mai multe 
dintre naţionalităţi? În ce măsură 
nuanţează cunoaşterea structurii 
sociale imaginea pe care ne-am 
format-o pe baza cifrelor procen-
tuale?  [ T ]

GRUPURI ETNICE MAI MICI
„Maiestatea Sa regală a putut cunoaşte din multele 
rapoarte înaintate, că populaţia ţigănească şi până 

acum nomadă s-a obişnuit să trăiască din furturi, tâlhării, de aceea este foarte dăună-
toare statului. Oricâte măsuri s-au luat, ca acest popor să fie adus în contact cu aceia, 
de la care ar putea să înveţe cunoaştere şi un mod de viaţă cinstit, 11 circulare, inter-
zicerea numelui lor, acceptarea lor în bresle, legarea lor de un domiciliu stabil (…)

   Iar fiindcă menţinerea lor în necunoaştere nu este nici pe placul lui Dumnezeu şi nu 
ar fi nici spre folosul societăţii omeneşti, domniilor voastre mai sus menţionate con-
siliul locotenţial regesc dispune la porunca milostivă a regelui: 
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În primul rând: (…) până la sfârşitul lunii februarie toate familiile de ţigani să fie 
conscrise conform adevărului, cu soţiile şi copiii lor împreună, menţionându-se sexul şi 
vârsta, de asemenea dacă desfăşoară vreo meserie, religia lor, astfel încât să fie trecuţi 
şi cei absenţi sau străini, menţionându-se nominal şi la cine şi de ce au primit drept de 
şedere. (…) să se îngrijească pentru ei însuşi de un loc de locuire fie din acela pentru 
iobagi, fie pentru jeleri la moşierul lor, într-aşa fel încât la următoarea conscripţie să fie 
înregistrate, câte familii de ţigani, în care localităţi, la care moşier s-au aşezat (…) dacă 
până la expirarea termenului menţionat vor mai exista corturi ţigăneşti în picioare sau 
colibe în pământ, acelora notarii satelor să le dea foc sau să le distrugă odată cu aplica-
rea unei pedepse grave şi trebuie să le aducem la cunoştinţă chiar de acum, din timp, 
că familiile care până atunci nu se vor îngriji de un domiciliu permanent, trebuie prinse 
de autorităţi şi vor fi puse să muncească la repararea drumurilor sau la ceva munci de 
folos obştesc (…)

     În al patrulea rând: (…) nu cumva deţinătorii legali de cai să aibe vreun prejudiciu, 
iar alţii să fure sub acest pretext, de aceea la modul general ţiganilor le este interzis să 
deţină cai, iar dacă cineva face comerţ cu un număr însemnat de cai, doar atunci îi va fi 
permisă practicarea acestuia, dacă va putea prezenta certificate şi documente demne 
de încredere (…)”   (Din ordonanţa Mariei Tereza, 1769)

Să schiţăm în baza sursei modul de viaţă al ţiganilor (locuire, ocupaţie)! Pe ce efect 
scontează ordonanţa (puteţi răspunde şi în două cuvinte)? Spre ce ocupaţie doreşte 

ordonanţa să îi îndrume? La ce metode s-a recurs  în trecut pentru aplicarea ei? Ce metode 
propune ordonanţa? În sarcina cui impune aplicarea? Să ne imaginăm, că în locul Mariei 
Tereza noi am trebui să rezolvăm sarcina indicată în sursă! Ce am ordona altfel în vederea 
succesului?  [ T ]

Ţigancă cu copiii săi

Să stabilim, ce mod de viaţă 
indică sursa?  [ T ]
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Până la sfârşitul secolului al XVIII-lea în Ungaria nu a jucat un rol important ideea de naţiune modernă. Pentru oa-
menii acelor timpuri principalele puncte de identificare au fost starea socială şi apartenenţa confesională. În rândul 
păturii conducătoare de la sfârşitul secolului al XVIII-lea a mai existat identificarea cu ţara, aşa-numita conştiinţă  de 
hungarus, indiferent de apartenenţa etnică. Astfel, confruntări interetnice nu apar până spre anii 1780. hungarus, indiferent de apartenenţa etnică. Astfel, confruntări interetnice nu apar până spre anii 1780. 

Până la sfârşitul secolului al XVIII-lea în Ungaria nu a jucat un rol important ideea de naţiune modernă. Pentru oa-

„Acest popor venetic şi străin s-a înmulţit într-așa măsură, încât a năpădit întreg Ar-
dealul şi se pare, chiar dacă nu le depăşeşte numeric pe cele două dintre cele trei naţii 
recepte ale sale, dar a ajuns să fie egal la număr cu ele. Este uimitor sporul acestui popor: 
căci vedem cum sate care acum cinczeci de ani au fost locuite parţial de valahi, parţial 
de unguri şi parţial de saşi, iar azi, după ce vechii locuitori au murit, peste tot stăpâneşte 
seminţia fertilă a valahilor străini. În afară de asta, se poate vedea în unele sate, cum doar 
biserica şi zidurile ce o înconjoară mai stau mărturie că acolo au locuit cândva unguri 
şi saşi: locuitorii lor de azi sunt cu toţii valahi străini, care, dacă nu vor fi împiedicaţi şi îşi 
dau drumul la frâie şi mai mult, devenind şi mai puternici, este de temut, că mulţimea 
străinilor cu desfrâul lor şi îngăduinţa faţă de ei (...) va aduce pentru tot poporul Ardea-
lului nenorocire şi decădere.”  (Memorandul nobilimii maghiare, 1744)    

“Dragă cititorule care îţi iubeşti patria şi naţiunea ta maghiară!
     Nu se poate tăgădui, că între maghiari nu ar fi fost în toate timpurile oameni înţe-

lepţi cu multă ştiinţă de carte. (...)dar viaţa şi-au petrecut-o printre lupte nesfârşite, şi-au 
făcut un renume mai degrabă cu arma, decât cu ştiinţa. (...) Şi din vremea de când turcul 
a prins putere în Europa, de multe ori au făcut Ardealul şi Ungaria să arate ca o casă bine 
măturată, în care nu mai rămâne nimic, aşa că au uitat de şcoală şi de sălaşurile Muzelor, 
ci au căutat crăpăturile dintre stânci, peşteri şi munţi alpini în care să poată rămâne în 
viaţă. (...) Aceasta este pricina cea mai de seamă a lipsei acestor scrieri şi a numărului 
mic de oameni de ştiinţă. (...) Sunt printre sumedenia de oameni de ştiinţă unguri şi din 
naţia saşilor din Transilvania şi din cea a tăuţilor [slovacilor] din Ungaria, dar aceea sunt 
toţi dintr-aceia despre care nu îţi pare rău să-i numeşti unguri. Căci ei înşişi s-au ţinut de 
unguri, fiind prin ţări străine; şi prin scrierile lor au adus mulţi lauri naţiei ungureşti, iar 
străinii i-au considerat pe toţi drept unguri. Au dovedit-o cu trudă plină de sârguinţă că 
merită pe bună dreptate să fie numiţi fiii patriei.”  (Din opera Magyar Athenas a lui Bod 
Péter, 1766)   

Să dezbatem, de ce la pătura conducătoare s-a manifestat conştiinţa de hungarus? Să căutăm în istoria ungară din secolul 
al XVIII-lea evenimente, care indică disensiuni naţionale! Să arătăm, ce alţi factori au contribuit la izbucnirea unor disensi-

uni cu caracter naţional (de exemplu, zona grănicerească)!  [ T ]

Asupra cărui fenomen atra-
ge atenţia sursa? Să adunăm 

din text aspectele care indică 
atitudini de natură naţională mo-
dernă şi atitudini ce ţin de vechea 
societate bazată pe stări! [ S ]

Cum vede autorul relaţia din-
tre diferitele etnii ale Ungari-

ei? Să formulăm cu ajutorul textu-
lui, ce caracterizează conştiinţa de 
hungarus!  [ T ]

14
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ÎNCEPEREA RECONSTRUCŢIEI  În perioada de pace care a 
urmat luptei de eliberare a lui Rákóczi a putut porni mun-
ca constructivă. Ţara s-a aflat în faţa unei posibilităţi ne-
maiîntâlnite de sute de ani de a se racorda la restul lumii.  
Reconstrucţia, dezvoltarea a însemnat în fiecare colţ al ţării 
altceva, căci munca a pornit de la diferite stadii. 

Teritoriul cel mai dezvoltat al ţării a fost Ungaria re-
gală de odinioară, care scăpase de dominaţia otomană. 
Aici a fost cea mai mică amploarea distrugerilor, iar dato-
rită apropierii sale de provinciile ereditare, această parte a 
avut posibilităţi mai avantajoase de desfacere a mărfu-
rilor. Pe teritoriul ocupat cândva de turci au trebuit luate 
multe de la capăt de la amenajarea pământurilor până la 
repopularea aşezărilor. În prinvinţa punctului de pornire 
Transilvania s-a aflat într-o situaţie intermediară. Însă s-a 
aflat departe de posibilităţile de desfacere (Austria), de 
aceea dezvoltarea s-a a avut un ritm mai lent, decât cele-
lalte două părţi ale ţării. 

AGRICULTURA  În secolul al XVIII-lea în Ungaria – aseme-
nea celorlalte ţări din Europa – agricultura a constituit ra-
mura economică cea mai importantă. Astfel, relaţiile din 
agricultură au fost acelea care au determinat în mare 
măsură situaţia ţării. 

În teritoriul fostei Ungarii regale, pe marile domenii 
nobiliare, s-au răspândit din ce în ce mai mult gospodă-
riile mixte, dat fiind faptul că proprietarii puteau să-şi 
valorifice marfa în provinciile ereditare. Astfel, pe lângă 
curtea imperială, marile domenii nobiliare au fost printre 
primele care s-au străduit să adopte noile metode de a 
face agricultură. 

A apărut creşterea animalelor în grajduri şi s-au răs-
pândit specii de animale noi, de rasă (mai fertile). Vitele 
sure au fost treptat înlocuite cu cele aduse din Occident 
care dădeau mai mult lapte, speciile vechi de ovine un-
gureşţi cu oile de merino mai bogate în lână. În cultivarea 
plantelor, pe lângă sistemul clasic, a apărut practica rotaţi-
ei culturilor.  La sfârşitul secolului s-au răspândit plantele 
rădăcinoase (porumbul, cartoful foarte nuritiv, tutunul), 
care au fost semănate pe pământurile în asolament.

Inovaţiile aplicate pe marile moşii s-au răspândit şi în 
gospodăriile ţărăneşti. Răspândirea rădăcinoaselor a 
jucat un rol şi în sporul populaţiei, deoarece cartoful a 
devenit un articol de alimentare a populaţiei. Creşterea 
porumbului a stimulat la rândul ei creşterea porcinelor. 
Cultivarea viţei de vie, care a necesitat multă muncă, a 
rămas caracteristică activităţilor ţărăneşti. Iobagii, sti-
mulaţi de moşier, au sădit culturi de viţă de vie pe terenul 
gospodăriilor mixte, pentru care au trebuit să plătească 
dare jumătate din recoltă (dijma strugurilor). 

În zonele bătătorite cândva de turci pământurile s-au 
regenerat şi au dat din nou roade. Deoarece la început au 
existat pământuri din belşug, s-a aplicat sistemul schim-
bării solului. Apoi, în decursul secolului, odată cu creşterea 
numărului de locuitori a câştigat tot mai mult teren gos-
podărirea în trei faze. În acelaşi timp, în decursul secolului 
al XVIII-lea în Câmpia Ungară a continuat tradiţia creşterii 
animalelor cu turmele în aer liber (vite cornute, oi).

SITUAŢIA INDUSTRIEI  Perioada otomană nu a fost fa-
vorabilă nici dezvoltării industriei. Deoarece populaţia a 
scăzut, a scăzut totodată şi forţa de muncă şi pieţele de 
desfacere, ceea ce a împiedicat şi acumularea de capital. 
De aceea, numărul manufacturilor foarte răspândi-
te în acea vreme, a rămas scăzut în Ungaria. În secolul 
al XVIII-lea, marea majoritate a manufacturilor au fost înfi-
inţate, în lipsa unor întreprinzători cu capital,  de către 
marii moşieri sau de familia domnitoare. Acestea însă nu 
s-au dovedit a fi de lungă durată. Abia la sfârşitul secolului 
s-au creat condiţiile înfiinţării de manufacturi. 

Maria Tereza (1740-1780), care l-a urmat la tron pe 
Carol al III-lea, a instituit în jurul imperiului în 1754 vămi 
protecţioniste cu caracter mercantilist prin care a pro-
tejat şi Ungaria de concurenţa străină. Totodată, prin men-
ţinerea vămilor dintre Ungaria şi provinciile ereditare 
a afirmat interesele imperiale faţă de cele ale Ungariei: 
a facilitat pătrunderea în ţara noastră a produselor manu-
facturiere austriece şi cehe. Astfel, vămile interne au con-
tribuit la menţinerea repartiţiei muncii existente atunci în 
imperiu, adică a perpetuării caracterului industrial al pro-
vinciilor ereditare şi cel agrar al Ungariei. În acelaşi timp, 
tratând Ungaria ca o unitate economică separată a confir-
mat statutul aparte al acesteia în cadrul imperiului.  

În Ungaria industria din secolul al XVIII-lea s-a dez-
voltat în cadrul meşteşugăritului desfăşurat prin inter-
mediul breslelor.  Ba chiar apariţia breslelor în târgurile 
de câmpie a însemnat un progres uriaş. Ţărănimea care 
constituia majoritatea populaţiei ţării a desfăşurat o viaţă 
economică de autogospodărire, o mare parte a uneltelor 
şi obiectelor de uz personal folosite le-a produs ea însăşi. 
În condiţiile pieţei deosebit de înguste, şi creşterea rapi-
dă a numărului meşteşugarilor s-a datorat tot sistemului 
breslelor (de la 5000 la 100-150 000 la sfârşitul secolului).  

Asemenea Evului Mediu, şi în Ungaria secolului 
al XVIII-lea un rol deosebit l-a avut mineritul. Chiar dacă 
importanţa exploatării aurului şi argintului (oraşe miniere 
din părţile de jos ale Ungariei, Munţii Apuseni din Transil-
vania) precum şi a sării (Maramureş, Transilvania) a scăzut, 
rolul minereurilor, cu precădere a minereului de cupru apoi 
în a doua parte a secolului a celui de fier, a crescut continuu. 

Mineritul depăşise deja cadrele organizării în bresle, 
aici au luat naştere întreprinderi mai ample. Drept ur-
mare, aici s-au răspândit şi cele mai avansate tehnologii 
ale acelor vremuri. Pomparea apei din mine s-a făcut şi 
în Ungaria cu cele mai moderne maşini cu aburi şi aer 
comprimat.  La Selmecbánya (azi, Banská Štiavnica) a fost 
înfiinţat  un institut pentru pregătirea personalului mini-
er calificat(1735). Pe tehnicienii care au absolvit această 
şcoală îi vom întâlni la principalele lucrări de reconstruc-
ţie a Ungariei, de la asanarea mlaştinilor la construcţia de 
drumuri. Totodată, tehnologia avansată a mineritului nu 
a reuşit – din cauza stadiului subdezvoltat al celorlalte ra-
muri economice – să se răspândească şi în alte domenii ale 
economiei.

COMERŢ ŞI TRANSPORT  Comerţul local din acea vreme 
s-a desfăşurat ca şi mai devreme, la târguri, direct între 

14. Reconstrucţia Ungariei
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meşteşugari şi ţărani. Comerţul de distanţă a fost practi-
cat la începutul secolului al XVIII-lea de către greci, armeni 
şi sârbi. Rolul lor a fost preluat treptat începând cu a doua 
jumătate a secolului de către evrei. La început, exportul 
ungar l-au constituit în primul rând produsele agricole
(animale vii, vin, cereale, tutun, lână). În decursul secolu-
lui, importanţa animalelor vii a scăzut, în timp ce cea a 
lânei şi a cerealelor a crescut. Spre sfârşitul secolului a 
crescut cantitatea de materii prime,  produse semifi nite (de 
exemplu, metale, mai ales cupru). Importul l-a constituit în 
primul rând produsele industriale.  Comerţul exterior al 
ţării s-a desfăşurat cu precădere cu provinciile ereditare 
austriece. În acea perioadă balanţa comerţului exteri-
or maghiar în esenţă a fost pozitivă (cantitatea de pro-
duse exportate a depăşit-o pe cea de produse importate).

Transportul pe uscat din epoca respectivă a asigurat 
doar posibilităţi limitate de deplasare (cu carul, caleaş-

ca). Drumurile erau încă neamenajate. Întreţinerea dru-
murilor a fost în primul rând sarcina comitatelor. Dar în 
afară de construirea de poduri şi diguri, nu prea au fost 
resurse. Noul organ guvernamental, Consiliul Locotenţial, 
a încercat şi el să dezvolte transportul. Pentru a relansa 
comerţul s-a pus în vedere scăderea numărului de vămi 
interne. Însă din aceste venituri erau întreţinute vadurile 
şi podurile, astfel încât mare progres în această privinţă 
nu s-a făcut. 

Secolul al XVIII-lea este secolul construcţiilor de canale 
în Europa, dat fi ind că, până la apariţia căilor ferate, canti-
tăţi mai mari de marfă nu puteau fi  transportate decât 
pe apă. Şi în ţara noastră au fost asanate câteva mlaştini şi 
s-au construit câteva canale (în Bácska, Banat). Dunărea 
a început să joace un rol din ce în ce mai mare în des-
făşurarea comerţului: corăbiile cu mărfuri au fost trase pe 
cursul fl uviului în sus cu ajutorul animalelor.    

Arhivă

PORNIREA RECONSTRUCŢIEI  

Ungaria în secolul al XVIII-lea 

Să stabilim, cum reflectă situa-
ţia de la începutul secolului al 

XVIII-lea din vremea stăpânirii oto-
mane! Ce proces poate fi observat 
pe hartă? Să prezentăm schimbările 
care au loc ca urmare a acestui pro-
ces! Care factor important al acestui 
proces nu poate fi observat pe har-
tă? Să privim pe hartă, care a fost 
densitatea populaţiei în regiunea 
Oradea – Debreţin în 1720 şi care a 
fost în 1787!  [ T ]

Pesta şi Buda în 1730 şi în 1787

Să comparăm imaginea ora-
şului din 1686 (pag.89) cu 

aceste două ilustrate şi să caracte-
rizăm schimbările! Să comparăm 
oraşul din secolul al XVIII-lea cu 
Pojonul şi Viena acelor timpuri!  [ O ]

1

2
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AGRICULTURA

„Tocmai într-un an secetos s-a făcut un experiment cu o bucată de pământ uscat: 
după ce în toamna precedentă a fost gunoit, gunoiul a fost arat în pământ, iar primă-
vara a fost arat din nou şi s-a însămânţat cu o unitate de măsură de Pojon cu grâu de 
vară. Întreprinzătorul a fost luat peste picior, pentru faptul că prin gunoiere şi ararea 
repetată vrea să-l determine pe Dumnezeu, natura şi pământul să dea o recoltă mai 
bogată. Experimentul a avut succes şi în anul secetos, când alte semănături deloc nu 
au izbutit, această bucată de pământ a produs  o recoltă bogată de douăzeci şi două 
unităţi de Pojon. Prin aceasta s-a zguduit acea dăunătoare prejudecată, cum că pă-
mânturile de la ţară nu au nevoie de nici o gunoiere, de muncă sârguincioasă, deci de 
nici un fel de cultivare.”   (Din autobiografia lui Tessedik Sámuel, 1779)  

TERENUL UTILIZABIL ŞI UTILIZAREA LUI ÎNTRE  1720 ŞI 1780

Părţile ţării  
Teren total     
(o mie km₂) 

Teren utiliza-
bil (teren total 

în %)

Din terenul utilizabil (în %)

ogor   fâneţe   viţă de vie  
pământ desti-
nat cultivării

1720 1780 1720 1780 1720 1780 1720 1780
Ungaria Regală 83,9 80,2 2,6 11,3 0,7 2, 6 0,3 0,4 3,6 14,2
Zona fostelor 
cetăţi mărginaşe

45,4 82,8 1,7 9,6 0,5 3 0,1 0,5 2,4 13,1

Zona fostei 
stăpâniri 
otomane

61,4 81,7 2 12,7 0,4 3,8 0,1 0,5 2,5 17

Ce raporturi economice de-
notă experimentul şi accep-

tarea sa?  [ T ]

Agricultura Ungariei în secolul al XVIII-lea. Cu-
lorile hărţii indică discrepanţele din perioada 
stăpânirii otomane

Să stabilim, ce a caracterizat 
în diferitele părţi ale ţării dez-

voltarea economiei? Să formulăm, 
ce schimbări s-au produs în totali-
tatea lor în agricultură! [ T ]

Să caracterizăm în baza datelor structura agriculturii ungare! Ce schimbări esenţiale pot fi observate din cifre? Să justificăm 
cu cifre afirmaţiile noastre! [ T ]

Peisaj ungar

Să trecem în revistă caracteristicile peisajului! Să caracterizăm 
în baza imaginii nivelul agriculturii (modalităţi de cultivare, 

etc.)![ [ T ]

Să stabilim ce tendinţe sunt caracteristice producţiei ce-
realiere din Ungaria! Cum se raportează între ele schim-

bările sesizate în cele trei părţi ale ţării? Care ar putea fi cau-
zele diferenţelor? [ T ]

Peisaj ungar

EVOLUŢIA PRODUCŢIEI DE CEREALE ÎN HECTOLITRI ŞI 
CREŞTERE PROCENTUALĂ (1720, 1780)

Denumirea 1720 1780 Creştere (%)

Ungaria Regală 1 279 826 3 351 106 161,84

Zona fostelor 
cetăţi mărginaşe

  566 287 1 235 977 118,27

Zona fostei 
stăpâniri oto-
mane

  808 302 3 039 379 276,02

Toate împreună 2 654 085 7 626 462 187,32

3
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SITUAŢIA INDUSTRIEI  
„Deoarece fără ciuntirea acelei libertăţi, care 
este cuprinsă în legea 14 a dietei din anul pre-

cedent 1723 [nobilimea nu plăteşte vămi pentru produsele de proprie 
necesitate],  trebuie plătită vama de a treizecea parte pentru orice obiect 
şi produs de orice fel ar fi, care este transportat prin Ungaria şi ţările ce 
ţin de ea, sau vor fi introduse sau scoase din regatul şi ţările amintite, iar 
această vamă trebuie a o plăti toţi cei care sunt proprietarii acestor bu-
nuri sau mărfuri, fie el nobil sau nenobil, persoană bisericească sau laică, 
slujitor civil sau militar, străin sau locuitor al ţării. (…)

     § 3. Prin aceasta însă nu ne gândim în nici un caz să excludem vreuna 
dintre ţările sau provinciile ce se află sub autoritatea noastră de la acele 
avantaje şi privilegii, (…) Dimpotrivă, ne dorim cât mai arzător, ca toa-
te regatele şi provinciile noastre ereditare să aibă parte de o înflorire 
şi ridicare, iar comerţul să crească şi să se extindă în ele. Totuşi vrem şi 
în acelaşi timp dispunem ca incidenţa registrului cu pricina [stabilirea 
taxelor vamale] să fie incluse aceste ţări şi provincii, care prin situaţia şi 
poziţionarea lor sunt în permanente legături comerciale unele cu altele. 
Însă pentru împiedicarea confuziei între produsele din străinătate şi cele 
produse în ţările şi provinciile noastre, respectiv pentru a nu fi conside-
rate cele străine egale cu cele originale din regatele şi provinciile noastre 
ereditare dispunem şi vrem, ca orice fel de asemenea bunuri şi produ-
se să fie confirmate prin aplicarea unui timbru de autentificare în locul 
unde sunt prelucrate sau produse acestea. (…)“   (Din ordonanţa vamală 
a Mariei Tereza, 1754)    

Graniţa vamală dublă

Să stabilim printr-o singură expresie, ce fel 
de politică economică reflectă graniţele va-

male! Să caracterizăm graniţa vamală de la fron-
tiera externă a imperiului  din punctul de vedere 
al materiilor prime şi al produselor meştesugă-
reşti! Să caracterizăm din acelaşi punct de vede-
re graniţa vamală ce separă Ungaria de celelalte 
provincii ereditare! Ce intenţii de guvernare se 
pot observa în aceasta schemă?   [ T ]

Industria Ungariei în secolul al XVIII-lea 

Să analizăm răspândirea teritorială a manufacturilor şi repartizarea lor în timp! Apoi să comparăm acestea cu structura 
proprietăţii acestora! Să explicăm, de ce se ocupă harta în mod deosebit de manufacturile textile? Ce rol a avut mineritul 

în Ungaria?  [ T ]

8

9

10

Să recapitulăm, ce am învăţat până acum despre vămile din Ungaria? Cui îi aparţin aceste venituri, cine le plătesc şi cu 
ce scop? În ce măsură este valabilă ordonanţa pentru nobilime? Ce s-a schimbat în această chestiune? De ce a devenit 

important în epocă stabilirea obligaţiilor nobilimii de a plăti vamă? De ce consideră ordonanţa importantă menţionarea locului 
producerii unui produs prin aplicarea timbrului? [ T ]
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Factorii înfiinţării de manufacturi    

Să trecem în revistă factorii care joacă un rol în înfiinţarea manufacturilor! Să apreciem în baza schemei condiţiile de înfi-
inţare de manufacturi în Ungaria ! Să comparăm posibilităţile şi datele cunoscute referitoare la manufacturile din Ungaria!  

[ O ]

COMERŢ ŞI TRANSPORT    

PRODUSELE MAI IMPORTANTE ALE COMERŢULUI EXTERN 
LA MIJLOCUL SECOLULUI AL XVIIILEA

Totalul de importuri în procente
Totalul de exporturi în 

procente
Textile                                                                                        39 Boi 38
Articole de băcănie                                                                 18 Vin 16
Boi 17 Cereale 13
Fier şi produse din fier                                                             9 Lână                                          3
Mirodenii                                                                                    5 Porcine 3
Piei                                                                                               4 Ovine 2
Mătase                                                                                         3 Carne 2
Lemn şi produse din lemn                                                       2 Piei 2

BALANŢA COMERŢULUI EXTERN AL UNGARIEI 
FĂRĂ TRANSILVANIA ŞI CROAŢIA LA MIJLOCUL 

SECOLULUI AL XVIIILEA 

an Import Export Balanţa

1733 42 58 +16

1735 40 60 +20

1743 45 55 +10

1752 42 58 +16

1767 46 54 +8

EVOLUŢIA IMPORTURILOR ŞI A EXPORTURILOR LA MIJLOC
UL SECOLULUI AL XVIIILEA

an
Import Export

florini procente florini procente

1733–1734 2 986 830 100,00 4 078 236 100,00

1743 4 162 286 139,35 5 061 080 124,09

1752 4 199 124 140,58 5 693 220 139,60

1767 7 392 196 247,49 8 521 779 208,95

Să stabilim, care categorie de produse a caracterizat 
exportul şi care importul! Să tragem din acestea con-

cluzii privitoare la caracteristicile agriculturii ungare! Să 
definim în baza tabelului noţiunea de balanţa comerţului 
extern! Ce legături pot fi constatate între datele celor trei 
tabele?  [ T ]

Comerţul extern al Ungariei la mijlocul secolu-
lui al XVIII-lea 

Să stabilim în baza hărţii şi 
a diagramei cu care regiune 

am avut cel mai intens comerţ ex-
terior şi cu care alte două, cel mai 
slab! Care sunt cele două regiuni 
cu care au existat cele mai mari 
diferenţe între proporţia importu-
lui şi a exportului? Care ar putea fi 
motivul? Să arătăm, ce fel de pro-
duse au constituit exporturile şi 
care importurile? Cum a evoluat 
balanţa comerţului extern ungar? 
Să enumerăm trăsăturile pozitive 
şi cele negative ale acesteia!  [ T ]
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În secolul al XVIII-lea economia ungară a indicat o dezvoltare importantă. Dezvoltarea din acea epocă a creat toate 
acele condiţii (creştere demografică, structurarea aşezărilor, dezvoltarea industriei) pe care s-a putut conta în secolul al 
XIX-lea. Însă dezvoltarea din Ungaria secolului al XVIII este interpretată în mai multe feluri. În comparaţie cu situaţia de 
la începutul secolului, progresul a fost uriaş. Dacă o comparăm cu provinciile ereditare austriece mai dezvoltate – unde 
industria de manufacturi s-a putut manifesta pe deplin – atunci putem constata o înapoiere. Iar dacă facem o comparaţie 
dintre ţara noastră şi Europa Occidentală sau cu Anglia ajunsă în pragul revoluţiei industriale, atunci trebuie să vorbim ca-
tegoric de o rămânere în urmă.  Într-un context mai larg de apreciere a întregului secol, se pune întrebarea, ce efecte a avut 
asupra economiei ungare politica graniţelor vamale duble, iar în sens mai larg, a întregii politici economice a Habsburgilor. 
A sprijinit sau mai degrabă a împiedicat dezvoltarea Ungariei? Răspunsul la această întrebare este în strânsă legătură şi cu 
aprecierea cadrelor generale ale imperiului.  aprecierea cadrelor generale ale imperiului.  

În secolul al XVIII-lea economia ungară a indicat o dezvoltare importantă. Dezvoltarea din acea epocă a creat toate 

„(…) În continuare: Ungaria a fost şi în 1754 o piaţă agrară subordonată. Aşa a fost 
timp de secole, ca urmare a unui îndelungat proces ce a implicat legături mai strânse 
între regiunile cu dezvoltare economică diferită, schimbarea structurii producţiei de 
mărfuri, repartiţia inechitabilă a muncii dintre Est şi Vest, având ca rezultat o rămâne-
re în urmă de natură feudalist-târzie nu doar în Ungaria ci şi în Polonia şi, în general, 
în întreaga zonă răsăriteană. Ungaria a exportat spre Occident şi înaintea introducerii 
noi politici economice vieneze – în mod tradiţional – produse agrare, vin, animale, şi 
şi atunci a importat din Occident, cu precădere, produse industriale, textile, în mare 
parte prin Silezia. (…) Viena s-a folosit de situaţia existentă schimbând-o puţin, aşa 
cum a făcut-o în 1754 după pierderea Sileziei – în rivalitate cu Prusia – şi  a introdus 
un sistem protecţionist în vederea dezvoltării cât mai rapide a ceea ce îi mai rămă-
sese din industrie. Ungaria a păstrat-o ceea ce a fost: o piaţă agrară. Dar şi-a schim-
bat partenerii occidentali. În locul Sileziei, ajunsă în mâna prusienilor, a pus accentul 
acum pe Cehia şi pe Austria. Având în vedere faptul că aceste teritorii erau din start 
mai dotate industrial, au fost mai strâns subordonate guvernului, iar astfel au putut 
asigura condiţii mai bune pentru noi investiţii decât Ungaria şi astfel nu trebuie să 
ne surprindă această decizie a curţii de la Viena.”   (Kosáry Domokos: Reconstrucţie şi 
îmburghezire, 1990)

Să discutăm, în ce măsură in-
fluenţează bazele de la care 

ne raportăm aprecierea unei epo-
ci! Cum ne putem crea o imagine 
prin acceptarea uneia şi negarea 
celeilalte?  [ T ]

„Şi astfel se născu după voinţa burgheziei faimoasă reglementarea vamală din 
anul 1754, (…) care a susţinut că regina a făcut un sacrificiu financiar pentru binele 
ţării, a scăzut vămile, pentru ca relaţiile comerciale cu Austria şi cu străinătatea să se 
intensifice, făcând excepţie doar cu produsele netrebnice şi dăunătoare. În realitate, 
dintre produsele ungureşti care au servit aprovizionarea Vienei doar la vite a fost re-
dusă taxa vamală în timp ce cea a materiilor prime (piei, lână) întrebuinţate de Viena 
nu a depăşit 2% din valoarea produsului; însă taxa vamală a ceea ce pentru produsele 
austriece a însemnat concurenţă (peşte, untură, miere, ceară) a crescut la 3-5% (la 
care s-au mai adăugat diferite taxe vamale provinciale şi alte taxe). Însă cea mai gra-
vă creştere de taxe vamale cu câte 600% a lovit produsele de import, sub pretextul 
caracterului lor lipsit de utilitate sau că ar fi dăunatoare. În timp ce taxa vamală a ar-
ticolelor produse în Austria (în primul rând articole din lemn, metal şi de marochină-
rie) precum şi a celor străine cumpărate acolo nu a crescut peste limita moderată de 
5%,  articolele importante din străinătate şi tranzitate prin Austria (articole din pânză, 
stofă, bumbac, mirodenii) au fost supuse unor vămi foarte ridicate cifra acestora atin-
gând, conform unor estimări maximale, 5-20%. (…)

     Colonia ungară, cu problema plasării surplusului ei de produse şi a importurilor 
articolelor de consum a ajuns în acest fel într-o situaţie aservită faţă de Austria; calea 
produselor ei spre Occident a fost tăiată, iar profitul comerţului de import le-a revenit 
comercianţilor austrieci.”  (Fragment din volumul doi al lucrării în două volume de istorie 
a Ungariei redactată de Molnár Erik, 1967)

Să enumerăm, ce înţelege 
autorul prin situaţie colonia-

lă! Care părţi ale ordonanţei vama-
le sunt evidenţiate de autor?  [ T ]

„De la introducerea noilor tarife la 1 octombrie 1754, produsele ungureşti – dacă 
au existat aşa ceva – s-au găsit faţă în faţă nu cu postavul olandez, pânza sileziană, 
mătăsurile franţuzeşti, ci cu produsele mai de proastă calitate din provinciile eredita-
re. Pe deasupra – şi acest lucru puţini îl cunosc – marfa austriacă a fost mai scumpă 
decât cea de peste hotare. (...) În acest timp, produsele manufacturilor ungureşti şi-au 
făcut tot mai des apariţia în Viena, Brno, Praga: Sasvár şi-a mutat producţiile în cea 
mai mare parte în provinciile ereditare, dar au exportat şi Cseklész şi Teplic, iar Valero 
şi la sfârşitul secolului a simţit suficientă putere să desfăşoare comerţ cu Austria. 

     La toate acestea a contribuit acel fapt de netăgăduit, că în acea vreme Maria 
Tereza încă a sprijinit crearea industriei manufacturiere ungare. (…)  (Endrei Walter: 
Manufacturi textile în Ungaria secolului al 18-lea. Budapest, 1969)

Să întocmim o schemă logică 
despre abordarea celor doi 

istorici şi să facem o comparaţie 
între cele două abordări! Care este 
diferenţa esenţială între cele două 
concepţii? În ce măsură s-au stră-
duit autorii să prezinte problema 
multifactorial şi mai nuanţat?  [ S ]

Să apreciem în baza acestei 
surse politica economică a 

Mariei Tereza! În ce măsură este in-
dentică şi în ce măsură diferă con-
cepţia lui Endrei Walter de cea a lui 
Mód Aladár şi Kosáry Domokos? [ T ]    

16
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COLABORAREA DINTRE MARIA TEREZA ŞI STĂRI    În 
zadar s-a străduit Carol al III-lea să asigure recunoaşterea 
succesiunii fiicei sale prin tratate internaţionale. După 
moartea sa, dinastiile vecine s-au folosit de prilejul dat 
pentru a ataca imperiul (războiul austriac de succesiune, 
1740-1748). Trupele regelui Frederic al II (cel Mare) au ocu-
pat Silezia, bavarezii au pătruns în Austria Superioară şi în 
Cehia. O parte a provinciilor ereditare păreau pierdute. 

În acest pericol, stările Ungariei – care înainte cu câte-
va decenii se răzvrătiseră împotriva Habsurgilor – au sărit 
în ajutorul dinastiei de Habsburg întărindu-i poziţiile.
Stările ungare au votat încorporarea şi impozitarea 
necesară războiului. Marea parte a nobilimii maghiare 
a făcut acest pas dintr-un calcul lucid. Şi-au dat seama că 
prin succesele militare ale bavarezilor nu li se deschide 
nicidecum persepctiva independenţei. Într-un imperiu şi 
mai mare întărit prin contribuţia bavarezilor ar fi avut şi 
mai puţine şanse să îşi afirme drepturile. Însă în cadrul Im-
periului Habsburgic prin sprijinul lor şi-au asigurat şi mai 
mult privilegiile câştigate, iar acest lucru a însemnat toto-
dată şi menţinerea unei independenţe relative a ţării. Însă 
Silezia pierdută în timpul războiului de succesiune nu 
a mai putut fi recuperată în timpul Războiului de Şapte 
Ani (1756-1763) nici cu ajutorul vitejiei soldaţilor maghiari.  

Maria Tereza – spre deosebire de înaintaşii săi – s-a stră-
duit să atragă aristocraţia şi nobilimea ungară, şi din punct 
de vedere sentimental, de partea dinastiei. A subliniat, că 
în calitate de regină a Ungariei a vizitat de mai multe ori 
Ungaria, a înfiinţat mai multe decoraţii (de exemplu Ordi-
nul Ştefan cel Sfânt), a adus din Dalmaţia (Raguza) relicva 
regelui Ştefan cel Sfânt, Sfânta Dreaptă. Întemeierea şcolii 
Theresianum (1749) pentru educarea tinerilor nobili ma-
ghiari, precum şi garda nobiliară maghiară (1760) meni-
tă să obişnuiască pe nobilii maghiari cu viaţa de la curte, 
au contribuit la progresul funcţionăresc şi militar al 
nobilimii maghiare.   

ORDONANŢELE MARIEI TEREZA   Modernizarea armatei 
permanente menită să asigure statutul de mare putere a 
cauzat costuri uriaşe. Creşterea veniturilor statului a de-
venit o necesitate stringentă.  Calea de urmat a arătat-o 
Prusia aflată în plină accensiune.  Regina a ascultat de con-
silierii săi cu spirit iluminist păşind şi ea pe calea reforme-
lor. Prin restructurări – cu puţine rezultate – s-a străduit să 
facă funcţionarea statului mai raţională şi mai ieftină. 
Adaptându-se cerinţelor vremii – folosindu-se de autori-
tatea sa cu caracter absolutist din pronvinciile ereditare 
– a reuşit să obţină de la stările din Cehia şi Austria recu-
noaşterea impozitării păturilor privilegiate. 

În Ungaria, regina nu a putut face nimic din cauza sta-
tutului aparte al stărilor ţării. Stările au refuzat în dietă 
(1751) impozitarea nobilimii. Atunci, regina a recurs la 
ordonanţa vamală din 1754 prin care a subţiat în mod 
indirect veniturile nobilimii maghiare. Ordonanţa sa a 
declanşat efecte contradictorii în economia ungară, dar în 
niciun caz nu i-a împiedicat dezvoltarea. În mod deosebit 
agricultura s-a bucurat de condiţii avantajoase. 

Creşterea exportului din agricultură s-a datorat în pri-
mul rând gospodăririi mixte de pe marile moşii. De aceea, 
marii moşieri s-au străduit să-şi mărească terenurile 
destinate gospodăritului mixt în detrimentul pământu-
rilor în comun (devălmăşie) şi al parcelelor iobagilor. Dat 
fiind că pământul gospodăriilor mixte îl cultivau iobagii cu 
robota, au început să crească şi obligaţiile de robotă. 
Scăderea pământurilor urbariale (parcelele iobagilor), pre-
cum şi creşterea continuă a obligaţiilor iobagilor a lezat în 
mod serios interesele statului. Căci datorită scutirii de im-
pozitare a nobilimii, gospodăriile mixte au fost şi ele scuti-
te de impozite şi doar după parcelele iobagilor (pământuri 
urbariale) s-au colectat impozite. După ce dieta a respins 
reglementarea acestei chestiuni (1764), regina a impus 
prin ordonanţă (Urbariu) o cotă maximă a obligaţiilor 
iobagilor: a permis efectuarea pe săptămână, după o par-
celă întreagă, a unei zile de robotă cu animal de tracţiune 
şi o zi cu mâinile. A reglementat şi proporţia pământurilor 
gospodăriilor mixte şi cele urbariale. Prin aceasta a oprit 
creşterea obligaţiilor iobagilor faţă de moşieri, dar şi scă-
derea bazei de impozitare (pământurile urbariale). 

Ordonanţa legată de învăţământ (Ratio Educationis, 
1777) a venit în sprijinul modernizării socio-economice. A 
fost gândit un sistem şcolar unitar de la şcolile populare 
până la universitate. Au fost introduse programe şcolare 
concepute de stat în care s-a formulat ideea, că principala 
sarcină a acestora este educarea de cetăţeni fideli şi folo-
sitori statului. S-a pus mai mare accent pe materiile consi-
derate moderne în acea perioadă, precum istoria şi geo-
grafia, pe de altă parte însă şi pe materiile practice. Chiar 
dacă educaţia a rămas în cea mai mare parte în mâna 
bisericilor, însă datorită programelor şcolare s-a afirmat şi 
controlul statului. Ordonanţa, din cauza lipsei condiţiilor 
necesare, nu a putut decreta obligativitatea învăţământu-
lui, dar a contribuit la faptul ca un număr mare de copii 
între 6 şi 12 ani să frecventeze şcoala.   

IOSIF AL II-LEA – TIRANUL LUMINAT  Fiul Mariei Tereza, 
Iosif, pătruns de spiritul ideilor iluministe, încă în pe-
rioada vieţii mamei sale a dat bătaie de cap conduce-
rii cu propunerile sale reformatoare.  Regina a respins 
schimbările rapide care ignorau situaţia reală a imperiului. 
Moştenitorul tronului a fost trimis în lungi călătorii. Făcând 
cunoştinţă cu situaţia ţărilor lui, Iosif a venit cu noi propu-
neri de reformă. Astfel, când la vârsta de 40 de ani a preluat 
puterea (Iosif al II-lea, 1780-1790) plin de dorinţa de a acţi-
ona, nu s-a încoronat ca rege al Ungariei, ca să nu fie nevoit 
să depună jurământ pe respectarea drepturilor stărilor. 

A dorit să se folosească de puterea sa absolută pentru 
a-şi realiza planurile. El şi-a imaginat un imperiu unitar, 
capabil să asigure supuşilor săi bunăstarea. Pentru a-şi 
realiza scopurile a emis pentru popoarele imperiului mii 
de ordonanţe (şase mii în zece ani). Aplicarea acestora 
a însemnat o sarcină imposibil de îndeplinit de către 
aparatul de stat mult prea mic. L-a caracterizat nerăbda-
rea specifică celor care vor să schimbe lumea: multe dintre 
ordonanţele sale au lezat în mod inutil tradiţiile poporului 

15. Încercările absolutismului luminat în Ungaria
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(de exemplu, în loc de sicriu scump, mortul trebuia înmor-
mântat într-o pânză; a restricţionat procesiunile biseri-
ceşti). 

ORDONANŢELE LUI IOSIF  Iosif al II-lea nu a fost împotriva 
bisericii, dar a vrut să pună şi biserica în slujba reformelor 
sale. A desfi inţat ordinele călugăreşti (1782) cu excepţia 
celor care s-au ocupat de educaţie şi îngrijirea bolnavilor. 
Din averile acestora a creat un fond al religiei prin care a 
înmulţit numărul parohiilor care activau în rândul popo-
rului, precum şi veniturile preoţilor parohi. 

Prin edictul său de toleranţă (1781) a asigurat mai 
multă libertate religioasă decât în trecut pentru evan-
ghelici, calvini şi greco-orientali. Ordonanţa sa a fost 
gândită în ideea toleranţei religioase a iluminismului şi a 
creării unei unităţi mai puternice a imperiului: a intenţio-
nat să desfi inţeze piedicile care separau între ei supuşii săi, 
precum şi barierele care îi poziţionau pe aceştia împotriva 
imperiului. Important este că, prin această ordonanţă, şi 
cei aparţinând confesiunilor enumerate au putut ocupa 
orice post de funcţionar de stat. 

Iosif al II-lea, trăgând concluziile din  sângeroasa răscoa-
lă ţărănească română care izbucnise în Transilvania (1784) 
a emis ordonanţa cu privire la iobagi (1785). Ordonanţa a 
desfi inţat legarea de glie, care îngreuna viaţa unei părţi a 
iobăgimii. Ţăranii având libertatea să se mute unde vor ei, 
au putut învăţa meserii. Prin aceasta, domnitorul a inten-
ţionat să asigure mână de lucru liberă pentru dezvoltarea 
industriei. 

Ideea unităţii imperiului şi raţiunea l-a motivat pe Iosif 
când a emis ordonanţa privitoare la limbi (1784). În locul 
latinei, încă ofi cială în Ungaria, dar necorespunzătoare ce-
rinţelor noii epoci, a fost stabilită limba germană ca limbă 
ofi cială, cunoscută destul de bine de păturile conducătoa-
re din imperiu. Deci, el a dorit să introducă germana nu 
în viaţa de zi cu zi, ci în administraţie. Ordonanţa referi-
toare la limbă a declanşat o nemulţumire neaşteptată
în rândurile nobilimii. Astfel, contrar intenţiilor lui Iosif, 
această ordonanţă nu a contribuit la unitatea imperiului, 
ci a apropiat opoziţia maghiară de un element important 
al identităţii naţionale, de limba maternă. Folosirea limbii 
materne odată pătrunsă în gândirea rezistenţei stări-
lor, a devenit o modă, o mişcare, ceea ce a însemnat un 
important suport pentru cultivarea limbii maghiare. Con-
ştiinţa maghiară s-a manifestat şi prin alte aparenţe: s-au 
răspândit hainele ungureşti, dansul unguresc.

Rezistenţa faţă de domnitorul care a încălcat drep-
turile stărilor a continuat să se amplifi ce, când acesta a 
pornit lupta împotriva principalului bastion al stărilor, 
autoguvernarea nobiliară a comitatelor. Ţara a fost îm-
părţită în zece regiuni administrative, în fruntea cărora a 
numit comisari regali (1785). Împotriva recensământu-
lui şi a conscripţiilor moşiilor (1784, 1786) care urmau 
să pregătească terenul introducerii impozitării nobilimii, 
au existat proteste vehemente. Absolutismul încă a mai 
avut putere pentru a duce la bun sfârşit recensământul, 
dar corzile disensiunilor dintre domnitor şi stări au fost 
întinse la maxim.  

Arhivă

COLABORAREA DINTRE MARIA 
TEREZA ŞI STĂRI

„Pe atunci am avut cu atât mai puţină experienţă şi 
cunoştinţe necesare guvernării, fiindcă tatălui meu 
nu i-a plăcut niciodată să mă introducă în rezolvarea 

chestiunilor de poltică externă sau internă sau să mă informez în privinţă cu acestea. 
Nu am avut experienţă în selectarea sfaturilor, la care s-a mai adăugat şi timiditatea şi 
sfiala mea, ceea ce mi-a îngreunat în bună măsură să pot cântări sfaturile necesare şi 
informările primite.”  (Din memoriile Mariei Tereza)

Să trecem în revistă greutăţile 
cu care a trebuit să se confrun-

te Maria Tereza la începutul domni-
ei sale! Care ar fi cauzele acestora? 
De ce a neglijat Carol al III-lea edu-
caţia politică a fiicei sale? [ T ]

Viaţa noastră şi sângele nostru!  Aceasta a fost 
celebra excalamare a stărilor maghiare din 
dieta de la Pojon din 1740, ca răspuns la solici-
tarea de ajutor a Mariei Tereza. Lângă imagine 
poate fi văzută decoraţia ordinului Ştefan cel 
Sfânt înfiinţat de Maria Tereza. 

Cum prezintă unul dintre 
multitudinea de imagini, 

scena celebrului eveniment? Ce 
intenţii denotă înfiinţarea Ordinu-
lui Sfântul Ştefan? Să enumerăm 
şi alte măsuri asemănătoare ale 
reginei! [ T ]

1
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„Art.7. §1. După cum va pemite administarea şi problemele altor provincii, în orice 
caz va locui în continuare în interiorul aceleiaşi ţări neprecupeţind nimic, ce va putea 
readuce şi poate fi făcut pentru vechea înflorire a regatului ereditar ungar. 

Art.8 Se consfinţește prin cuvintele Maiestăţii Sale apostolice, ca drepturile, liber-
tăţile, scutirile şi privilegiile stărilor din Ungaria şi părţile ce ţin de aceasta, şi anume 
acelea cuprinse în cartea I a Tripartitului la titlul 9 şi cele cuprinse in legea 6 din 1723, 
care le scuteşte de orice fel de impozitare, ca după parcele să nu trebuie să se plăteas-
că impozit (precum în legea 3 din 1715, că nu vor fi guvernate ca şi alte provincii şi că 
oricum sunt protejate şi asigurate) şi să nu poată fi incluși sub incidenţa scrisorii de 
credinţă precum nici sub textul explicativ al clauzei despre aplicarea legilor.

Art.9 §1. În cazul în care pe viitor devine vacant postul palatinului sau cel al Oficiu-
lui Locotenenţial, nu va fi lăsat vacant mai mult de un an. 

Art.14 §1. Care totodată hotărăşte, că treburile şi afacerile în interiorul şi exteriorul 
ţării vor fi rezolvate şi conduse de maghiari.”  (Din legile Mariei Tereza din anul 1741)

Situaţia politicii externe a Imperiului Habsbur-
gic în timpul Mariei Tereza

Să enumerăm aliaţii Austriei 
în războiul austriac de succe-

siune! Ce schimbări constatăm în 
Războiul de Şapte Ani? Să prezen-
tăm în baza hărţii năzuinţele de 
politică externă ale Mariei Tereza! 
Să constatăm pe hartă care au fost 
câştigurile şi pierderile teritoriale 
ale Austriei! [ T ]

Să trecem în revistă drepturi-
le formulate! La ce servesc ar-

ticolele de lege de mai sus! Ce legi 
au asigurat şi mai devreme aceste 
drepturi?  [ T ]

Desene batjocoritoare engelezeşti despre Maria Tereza. În primul, regina este privată de hainele sale de către naţiunile duşmănoase. Cea de-a doua prezintă rezultatul final 
al Războiului de Șapte Ani: în caleaşca răsturnată a imperiului, regina şi aliaţii ei se ţin să nu cadă, în timp ce adversarul ei Frederic cel Mare porneşte spre Viena vizibilă în 
depărtare

Cum se raportează Anglia faţă de Habsburgi în cele două războaie întruchipate de caricatură? Să stabilim, care a putut fi 
scopul caricaturilor! Ce metode au folosit desenatorii? Să facem proiecte de caricatură despre viaţa Mariei Tereza! Ce eve-

nimente am alege?  [ O ]
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ORDONANŢELE MARIEI 
TEREZA  

„În exemplarele de reglementări urbariale să fie menţionat 
hotărât şi în mod expresiv atât numărul parcelelor, precum 
şi faptul dacă robota cu jugul [animale de tracţiune] trebuie  

îndeplinită cu un jug sau două, iar dacă nona să se plătească în natură sau în ce formă 
şi în final, cu sigiliul oficial al comitatului să fie răspândite prin comune. (…)

     Supuşii [iobagii] nu pot fi obligaţi să îndeplinească obligaţii mai mari decât cele sta-
bilite în reglementare, deoarece inegalitatea dintre servicii şi obligaţii care ar putea 
apărea în acest fel, ar putea da ocazia la manifestări de nemulţumire şi nelinişti cu 
precădere în condiţiile prezente, când ordinea publică încă nu s-a restabilit complet. 
(…)

      Selectarea pe categorii a localităţilor să fie efectuată regulamentar şi cu conştiin-
ciozitate, la fel să fie înregistrate şi parcelele şi efectivele adiacente în conformitate cu 
poziţionarea şi ponderea factorilor avantajoşi şi dăunători de pe terenurile respecti-
ve, în conformitate cu ordonanţele noastre mai vechi emise pentru comitate referi-
toare la efectivul de parcele. (…) 

     În continuare, şi corpul ofiţeresc din comitat să aibă grijă, ca să nu li se ia supuşilor 
păşunile de care au nevoie. (…)

      Fiecare iobag cu parcelă întreagă este dator să presteze moşierului, în conformitate 
cu regulamentul dat, o zi de robotă pe săptămână cu patru juguri, iar acolo unde 
până acum s-a prestat robota cu două juguri, în acele locuri ea se va presta şi de 
acum înainte tot cu două juguri (…)

      În final, în legătură cu prestaţia nonei, trebuie de asemenea verificat cu exactitate 
şi aşa cum se cuvine – iar despre acestea trebuie luate şi declaraţiile supuşilor şi la 
nevoie, cele ale  vecinilor – dacă până acum nona a fost plătită în natură sau sub altă 
formă. (…)  (Din orodanţa urbarială a Mariei Tereza, 1767)   

     „Educarea cuviincioasă a tineretului şi rezolvarea tuturor aspectelor învăţământului 
obştesc au fost considerate de către popoarele cu o morală sănătoasă într-atât de 
important încât în ea au văzut cel mai important element şi fundamental bunăstării 
generale. (…)

      Având în vedere toate acestea, strămoşii noştri (…) au inclus printre drepturile su-
verane grija supremă pentru educaţie şi administrarea celor mai nobile ştiinţe; iar 
ducerea la îndeplinire a acestei mari sarcini i-a însărcinat-o autorităţilor politice ale 
acestei ţări. (…) 

     Dacă bărbaţii care slujesc cauza învăţământului stabilesc salarii sau onorarii, care, pe 
de o parte, sunt suficiente pentru un trai decent, pe de altă parte sunt proporţionale 
cu poziţia funcţiei lor; dacă reuşim să-i dăm vocaţiei de învăţător acea stimă, pe care o 
merită; dacă ne străduim, ca profesorii să se bucure de activitatea pe care o desfăşoa-
ră, să fie stimulaţi a concura şi să se obişnuiască cu îndeplinirea plină de devotament 
a îndatoririlor lor. (…) 

      Ar fi de dorit, ca tinerimea de la sate să fie obligată să participe la procesul de învă-
ţământ atât iarna cât şi vara până când nu a atins vârsta potrivită pentru muncile de 
câmp desăvârşite, dar privitor la acest lucru nu ne putem aştepta de la prea mulţi. Cei 
mai multi părinţi îşi pun copilul, care abia trece de vârsta de cinci sau şase ani, la mun-
cile câmpului, la muncile casei sau la alte ocupaţii. De aceea, această chestiune tre-
buie reglementată în aşa fel, încât tinerii, după terminarea muncilor câmpului, când 
părinţii lor nu mai au aşa multă nevoie de ei, să fie obligaţi să frecventeze şcoala (…) 
scopul este (…) ca tinerii, după terminarea şcolii, să se refolosească de cele învăţate 
acolo, să promoveze în continuare în sinea lor şi să ridice cunoştinţele acumulate la o 
perfecţiune şi mai mare. Pentru a-i înflăcăra va trebui să le oferim nişte instrumente 
potrivite. Acestea pot fi, mai ales, citirea unor cărţi care conţin într-o prezentare mai 
detaliată materialul cu elementele căruia ei au fost introduşi la şcoală. Însă aseme-
nea cărţi scrise pe latineşte sau în limba maternă sunt foarte puţine, şi nici nu prea e 
speranţă să se facă traduceri din limbi străine, decât cu mari eforturi şi cheltuieli. Însă 
există deja cărţi scrise în limba germană în cele mai diverse domenii ale ştiinţei, ce pot 
fi uşor procurate, de aceea, pe lângă învăţarea limbii latine să se adauge şi învăţarea 
celei germane. 

     Nimeni nu va nega, că învăţarea istoriei din punctul de vedere al interesului obştesc 
este un lucru foarte folositor, (…) dar deloc nu e indispensabil (…) Perioada de aproa-
pe opt secole prin care a trecut Coroana prin cele mai diverse capricii ale destinului, 
şirul celor patruzeci şi nouă de regi, care au ţinut în mâinile lor guvernarea imperiului, 
cu siguranţă ne va deschide imensul câmp al evenimentelor, a căror amintire alto-
ieşte dragostea faţă de rege, de familia sa şi de patrie, stimulează fidelitatea indis-
pensabilă îndeplinirii îndatoririlor fiecăruia, însufleţeşte grija pentru binele obştesc şi 
crează o bază de neclintit pentru toate virtuţiile cetăţeneşti.” (Ratio Educationis, 1777)

Moşie şi urbariu 

Care a fost structura unei 
moşii nobiliare în epoca re-

spectivă? Care a fost rolul parcelei 
urbariale? Ce obligaţii a trebuit 
să presteze iobagul? Ce a regle-
mentat ordonanţa urbarială? Care 
a fost scopul acestei măsuri? Ce 
efect a avut reglementarea asupra 
situaţiei iobăgimii şi asupra istoriei 
ţării? [ O ]

Cine consideră regina că are 
sarcina de a conduce învă-

ţământul? Cum apreciază ea rolul 
corpului didactic? Ce strădanii a 
manifestat guvernarea în privinţa 
educaţiei poporului? De ce a fost 
introdusă învăţarea limbii germa-
ne? Care este, conform ordonan-
ţei, scopul învăţării istoriei? [ T ]

7

8

9



104 / Epoca reconstrucţiei în Ungaria (1711-1820)

IOSIF AL II-LEA – 
TIRANUL LUMINAT  

„În acestă ţară o singură voinţă este legea supremă, nu 
există adunări ale sfaturilor şi stărilor ci doar autorităţi, 
care furnizează guvernului informaţii utile.” (Din relată-

rile trimisului francez de Viena, 1786)

     „Puterea schimbării legilor şi a elaborării altora noi îmi este rezervată mie, iar în aceas-
ta nu mă pot împiedica nici falsele fraze ale lui Werbőczy.”  (Răspusnsul lui Iosif al II-lea 
autorităţilor maghiare, 1786)   

     „Fiecare supus aşteaptă apărare şi siguranţă de la domnitorul său. De aceea, este da-
toria domnitorului să fixeze drepturile supuşilor săi şi să le conducă treburile într-așa 
fel încât să servească binele obştesc şi pe cel al individului. (…) Autoritatea supremă, 
care îi revine domnitorului şi orice hotărâre a sa ce va fi emisă ca ordonanţă, au un 
caracter obligatroriu.”  (Din Codul Civil General) 

Să trecem în revistă care sunt principiile şi practicile de guvernare ale lui Iosif al II-
lea!  Să comparăm caracterul acestora cu principiile vremii! Cum s-au raportat stările 

maghiare faţă de politica lui Iosif al II-lea? [ T ]

Portretul lui Iosif al II-lea. A fost deja din 1765 
împărat romano-german, dar în cele mai im-
portante chestiuni ale imperiului s-a impus 
voinţa mamei sale

Ce efect au putut avea asupra 
personalităţii lui Iosif al II-lea 

şi a metodelor sale de guvernare 
acei mulţi ani petrecuţi în umbra 
puterii? Să facem o comparaţie în-
tre portretul lui Iosif al II-lea şi cel 
al Mariei Tereza!  [ T ]

Absolutismul luminat al lui Iosif al II-lea 

Să evaluăm cu ajutorul sche-
mei cele mai importante 

componente ale politicii lui Iosif al 
II-lea (cauze-consecinţe)! Ce com-
ponente se datorează raporturilor 
specifice ale imperiului? [ T ]

ORDONANŢELE LUI IOSIF   
„Dat fiind că Maiestatea Sa este convinsă, că fiecare con-
strângere care apasă violent asupra conştiinţei omului este 

mai dăunătoare ca orice, spre deosebire de toleranţa atât de binevenită indicată de 
dragostea creştină, fiind sursa unui mare folos atât pentru stat cât şi pentru religie, a 
hotărât, ca această toleranţă să fie confirmată prin anumite legi în toate provinciile 
imperiale şi regale. 

      În toate locurile publice ce nu sunt destinate practicării religiei, unde există o sută 
de familii catolice, iar acestea au o casă de rugăciune, locuinţă preotească şi pentru 
învăţător asigurată pe cale legală, fiind capabili să asigure plata corespunzătoare a 
preoţilor şi a învăţătorilor fără ca populaţia contribuabilă la acestea să fie mult prea 
împovărată sau să o slăbească din punctul de vedere al impozitelor ce e datoare a le 
plăti, să fie permis şi acelor congregaţii necatolice, adică a celor augustine (evanghe-
lice) şi helvetice (reformate) precum şi a celor greceşti neunite, să-şi construiască case 
de rugăciune private într-aşa fel încât nici turnul şi nici clopotele lor, dar nici poziţio-
narea intrării lor spre drumul public să nu fie precum au bisericile publice; 

     Cei de confesiune augustină (evanghelică) şi helvetă (reformată) să nu fie obligaţi a 
depune jurământul altfel, decât sub forma care corespunde religiei lor.”  (Edictul de 
toleranţă al lui Iosif al II-lea, 1781) 

Să stabilim la ce confesiuni se referă dispoziţia? Să trecem în revistă, ce avantaje a 
asigurat aceasta faţă de situaţiile anterioare? Să formulăm în baza textului, care este 

diferenţa între toleranţa religioasă şi libertatea religioasă? Ce considerente ideologice şi 
politice l-au determinat pe Iosif să emită edictul? [ T ]

Imagine alegorică despre Edictul de toleranţă. 
Din ceruri Maria Tereza urmăreşte activitatea 
lui Iosif al II-lea  

Să stabilim, cu ce scop a fost 
realizată imaginea? Ce simbo-

luri a întrebuinţat desenatorul?  [ T ]
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„(…) Trăirea simplă cu limba (…) moartă, cum e după cum bine 
se ştie limba învăţaţilor [latină], este un semnal că acea naţiune 
încă nu s-a cizelat suficient de mult, dovedind că nu dispune încă 
de o limbă maternă folosită de un public larg sau mediul nu înte-
lege citirea şi scrierea şi că doar învăţaţii ştiu în şcoli să îşi exprime 
gândurile despre cele învăţate, ba chiar şi faptul că naţiunea este 
administrată într-o limbă aducându-i-se legi pe care nici nu le în-
ţelege. Este o dovadă evidentă că în Europa nicio naţiune cizelată 
nu mai foloseşte limba învăţaţilor, acest vechi obicei mai domneş-
te doar în Ungaria, Transilvania şi Polonia.

Dacă limba maghiară ar fi adecvată folosirii în treburile publice 
în Ungaria şi în Transilvania, atunci s-ar putea folosi aceasta în lo-
cul celei latineşti, dar este bine ştiut că germana,  limbile câtorva 
seminţii ilire şi cea valahă sunt în acelaşi fel folosite ca şi cea ma-
ghiară care nu poate fi folosită în treburi publice. Nu există aşadar 
o altă limbă în afară de cea germană, care ar putea fi folosită în 
locul celei latineşti în rezolvarea treburilor ţării, atât în cele ale armatei cât şi în cele 
civile.”   (Din ordonanţa lui Iosif al II-lea privitoare la limbă) 

Ce argumente enumeră ordonanţa în favoarea introducerii limbii germane ca limbă 
de stat, Ce contradicţie internă putem descoperi în această argumentaţie? Ce inten-

ţie se ascunde în spatele introducerii limbii germane ca limbă de stat?  [ T ]

„În primul rând: Starea iobăgimii aşa cum a fost ea până acum şi cum a trăit legată 
de glie şi cu îndatoriri veşnice o ştergem întru totul pentru viitor şi dorim ca în această 
stare iobagul să nu mai trebuiască a trăi: drept urmare, pe oricare ţăran, indiferent de 
care fel şi ce religie are, noi îl facem să fie om ce poate să îşi aleagă liber unde vrea să 
locuiască şi peste tot să se supună acelor porunci, care servesc legea naturii şi binele 
public, (…)

În al doilea rând: Vrem ca fiecare ţăran, să aibă voie să se căsătorească după placul 
lui, fără vreo îngăduinţă din partea moşierului, să se poată îndrepta spre învăţarea 
ştiintelor şi a meseriilor pe care să le practice oriunde.

În al treilea rând: Nu poate fi constrâns împotriva voinţei sale niciun ţăran, nici fiul 
sau fiica acestuia sau vreo altă persoană din gospodăria sa să presteze vreo muncă la 
conacul moşierului (…)  

În al patrulea rând: Fiecare ţăran să îşi poată vinde, dărui, preschimba, zălogi liber 
şi lăsa moştenire [prin testament] copiilor săi bunurile sale mobile şi posesiunile sale, 
adică  dreptul de folosinţă al pământului, al fâneţelor, al morilor sau al viilor.

În al cincilea rând: Ţăranii să nu poată fi scoşi sau alungaţi, fără un motiv serios şi 
fără decizia corespunzătoare a conducerii comitatense din ceea ce deţin, din casa sau 
de pe parcela pe care o deţine, (…)”   (Ordonanţa referitoare la iobagi a lui Iosif al II-lea, 
1785)

Execuţia lui Horea, conducătorul răscoalei ro-
mâneşti din Transilvania de la 1784

Să ne reamintim ce am învă-
ţat despre structura etnică şi 

socială a Transilvaniei! Să stabilim 
ce legătură poate fi între aceşti doi 
factori şi răscoala! Prin ce metodă 
au fost executaţi cei doi conducă-
tori ai răscoalei? Ce efecte a de-
clanşat modul brutal de reprimare 
a răscoalei de către putere?  [ O ]

Să vedem în ce domenii s-a 
schimbat situaţia iobăgimii 

în urma ordonanţei! Ce depen-
denţă faţă de moşier a anulat 
ordonanţa? În ce măsură a fost 
această dependenţă specifică Un-
gariei? Ce scopuri a urmărit prin 
emiterea ordonanţei? [ T ]

Situaţia iobăgimii în secolul al XVIII-lea 

Să selectăm pe grupe factorii 
determinanţi pentru situaţia 

iobăgimii în funcţie de caracte-
rul avantajos sau dezavantajos 
al acestora pentru iobăgime! Să 
apreciem evenimentele menţio-
nate în schemă din puctul de ve-
dere al iobăgimii! [ O ]
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Iosif al II-lea a fost condamnat chiar de majoritatea contemporanilor săi fie pentru reformele sale, fie pentru me-
todele sale tiranice sau pentru încălcarea independenţei maghiarilor.  Totodată, în acele perioade ale istoriei Ungariei 
în care a existat tendinţa transformării prin forţă a societăţii, iar statul s-a străduit să domine întru totul societatea, 
aprecierea lui a fost pozitivă. Imaginea reformatorului violent, a domnitorului tiranic s-a păstrat pe parcursul întregului 
secol al XIX-lea. Portretul său a devenit mai nuanţat odată cu dezvoltarea criticii surselor istorice. Apoi, în prima parte a 
secolului al XX-lea Iosif al II-lea a fost redescoperit de scriitori poporanişti maghiari (de exemplu Németh László a scris o 
celebră dramă despre Iosif al II-lea). Persoana şi politica sa continuă să fie un subiect controversat.  Aprecierea lui diferă 
în funcţie de ce accentuăm din opera vieţii sale: putem să-l vedem ca iniţiatorul reformelor iluministe, ca un tiran care a 
periclitat independenţa naţională maghiară şi ca omul cu un destin tragic neînţeles de contemporanii săi.periclitat independenţa naţională maghiară şi ca omul cu un destin tragic neînţeles de contemporanii săi.

Iosif al II-lea a fost condamnat chiar de majoritatea contemporanilor săi fie pentru reformele sale, fie pentru me-

 „Chiar dacă ştiu că formele de guvernământ înseamnă duşmănie între nobili şi 
nenobili şi că o adunare a stărilor nu renunţă niciodată de bună voie la drepturi, pe 
care şi le-a obţinut şi şi le menţine prin violenţă, este de datoria mea să fac totul, ca să 
îi ajut pe semenii mei să-şi apere drepturile. Îmi este chiar o datorie, dacă pun faptele 
mele în slujba acestui scop în virtutea regulilor existente, până când acestea nu vor 
înceta a mai fi valabile. Sunt convins că dacă trăiesc în acest fel, voi fi un altruist fără a 
înceta să fiu un patriot. Dar dacă cele două nu ar putea fi împăcate între ele, prefer să 
fiu un altruist decât un patriot.”  (Din scrisoarea lui Hajnóczy József, cetăţeanul ridicat la 
rangul de vicecomite de către Iosif al II-lea, 1785)

„Nu ar fi fost un domnitor mai glorios decât Iosif al II-lea, dacă nu ar fi forţat înno-
irile şi nu ar fi dorit să fie în toate treburile un reformator. Dar fiindcă reformarea este 
un lucru neplăcut pentru oamenii împietriţi în treburile cele vechi: şi el şi-a pierdut 
simpatia cu acestea aproape în faţa fiecărei stări (…) Acesta este motivul pentru care 
pe cât de mari au fost la început speranţele şi sentimentele dragi faţă de el, pe atât de 
mare a fost la sfârşit înstrăinarea faţă de el; astfel că nici cel mai bun lucru nu a plăcut, 
doar fiindcă a fost ordonat de Iosif. Acesta este motivul, de ce la moartea sa doar 
puţini s-au întristat şi nu i-au acordat obişnuita ceremonie funebră; şi nici muzele nu 
au vrut sau de frica altora nu au avut curajul să se aplece peste sicriul lui, ca să-i facă 
umbră cu ramura de cipru aşa cum se cuvine unui bun principe: ci mânia a pus mâna 
pe peniţă şi umezind-o în veninul cel amar, nu a mai încetat a mâzgăli poezii.

Eu însă cred că va mai veni vremea, în care Iosif al II-lea va fi ca Soarele (…)”   (Din 
jurnalul lui Keresztesi József, 1790)

„- A murit împăratul!
Ar trebui  să citesc tot articolul, aşa se cuvine.
- Mare om îşi dădu duhul! Cuvintele mele fuseseră urmate de gălăgie, gălăgie mare 

şi prelungă.
Lauda pe care Iosif o merită e cea de pe statuia lui ecvestră: Şi-a dedicat viaţa nu 

prea lungă binelui statului, dar şi-a dedicat-o în totalitate. S-a sacrificat pe sine pentru 
ideile sale mari; nimeni altul nu a dorit binele mai mult ca el; a luat suflet din natură 
şi pilde mari de la tatăl său, de la mama sa, de la fratele său mai mare Leopold, care 
din 1765 a domnit în Toscana şi de la Frederic al Prusiei; a văzut Parisul şi vecinul Mării 
Negre, Neapole-ul şi Petersburgul; patruzeci de ani s-a pregătit pentru domnie. Mare 
om, dar un domnitor nenorocit.”   (Kazinczy Ferenc, 1790)

Iosif preia petiţii şi cereri. Domnitorul a făcut posibil ca oamenii simpli – evitând 
aparatul birocratic – să predea lui personal cererile şi nemulţumirile lor

Ce scopuri l-au animat pe domnitor prin introducerea 
acestui sistem? Ce probleme poate rezolva şi ce probleme 

poate cauza această soluţie? [ O ]

Iosif a desfiinţat ordinele călugăreşti pe care le-a considerat inutile. În imagine, călu-
gări şi călugăriţe îşi părăsesc mânăstirile

Cum a influenţat această măsură părerile despre Iosif al 
II-lea? Cum prezintă imaginea acest eveniment? Care din-

tre ordinele călugăreşti nu au fost afectate de ordonanţă! [ O ]

Să formulăm care este esen-
ţa problemei abordate de 

Hajnóczy! Care curente ideologice 
ale epocii ajung să se confrunte în-
tre ele? Ce motive istorice au con-
dus la apariţia acestei probleme? 
Cum s-a raportat autorul faţă de 
Iosif al II-lea şi politica sa?  [ T ]

Să comparăm părerile din 
cele două surse! Cum se ra-

portează autorii faţă de Iosif? Ce 
este ceea ce ei acceptă şi la ce se 
referă criticându-l referitor la tră-
săturile sale personale şi la politica 
sa? [ T ]
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EŞECUL LUI IOSIF AL II-LEA În a doua parte a secolului 
al XVIII-lea şi la noi în ţară a apărut noul curent al epocii, 
Iluminismul. În Ungaria – datorită unui context specific – 
statul, dinastia a jucat un rol de mijlocitor. Astfel, primii 
adepţi maghiari ai iluminismului au fost aristocraţii cu 
funcţii de conducere în aparatul de stat. Nobilimea a 
luat contact cu noile idei tot prin intermediul Vienei. Isto-
ria literară consideră începuturile iluminismului maghiar 
odată cu apariţia Tragediei lui Ágis scrisă de Bessenyei 
György (1772). Creatorii care s-au străduit să înalţe cultura 
au ajuns în scurt timp să considere cultivarea limbii ma-
terne ca principala lor sarcină. 

Iosif al II-lea a avut la noi în ţară o tabără foarte mo-
destă a susţinătorilor săi, formată din intelectuali nobili 
(iozefinişti – de exemplu, Széchényi Ferenc, Kazinczy Fe-
renc). Aceasta a fost întărită de către câţiva intelectuali 
nenobili (honoratior), precum Hajnóczy József. Pentru ei 
Iosif al II-lea a devenit popular prin ordonanţele sale ilu-
ministe (de exemplu, desfiinţarea cenzurii, a pedepsei cu 
moartea). Însă păturile care au definit politica nu l-au sim-
patizat. 

Edictul de toleranţă a întors biserica împotriva domni-
torului, încălcarea drepturilor stărilor a întors nobilimea 
împotriva domnitorului, pe când ordonanţa privitoare 
la limbă, pe o parte importantă a iozefiniştilor. Când Io-
sif al II-lea a pornit război în alianţă cu Rusia împotriva 
Imperiului Otoman, poverile războiului eşuat (recrutări, 
rechiziţionarea de alimente) au făcut ca nemulţumirea 
să se extindă asupra întregii populaţii. În ciuda acesto-
ra, domnitorul şi-a continuat cu îndârjire, fără flexibilitate 
politica de reforme. Stările nemulţumite au luat legătura 
chiar şi cu rivalii Habsburgilor, curtea prusiană.   

Criza a atins punctul său culminant la vestea revoluţiei 
franceze. (În urma acesteia Belgia s-a răsculat împotriva 
dominaţiei habsurgice.) Iosif al II-lea şi-a dat seama că 
perioada absolutismului luminat luase sfârşit. Nu se 
poate ca domnitorii să se opună propriei pături condu-
cătoare, când grupuri inferioare insurecţionale revendică 
puterea.  Împăratul care s-a îmbolnăvit în războiul antio-
toman, pentru a-şi salva imperiul, pe patul de moarte şi-a 
revocat toate ordonanţele, cu excepţia a trei dintre ele
(Edictul de toleranţă, ordonanţă referitoare la iobagi şi cea 
privitoare la preoţimea de jos). Însă Iosif a făcut acest gest 
prea târziu, forţele politice puse în mişcare doreau mai 
mult. Stările maghiare nu s-au mai mulţumit cu asigurări-
le constituţionale anterioare, în timp ce iozefiniştii visau la 
extinderea reformelor privitoare la societatea civilă. 

RESTABILIREA DUALISMULUI STĂRILOR  Leopold al 
II-lea (1790-1792), care a urcat pe tron nu a îndeplinit re-
vendicările niciuneia dintre curente. Şi situaţia politică ex-
ternă a luat o turnură îngrijorătoare: războiul antiotoman 
s-a prelungit, prusienii au început să se organizeze pentru 
a doua împărţire a Poloniei, iar revoluţia franceză s-a radi-
calizat tot mai mult. 

Pentru Leopold al II-lea, cel mai important lucru a 
fost pacificarea stărilor lezate în drepturile lor. Domnito-
rul dotat cu un fin simţ al tacticii – pentru a avea mână 

liberă în politica internă – i-a neutralizat pe prusieni prin 
concesiile făcute în legătură cu împărţirea Poloniei şi a în-
cheiat pace cu turcii. Prin concesii şi ameninţări a reuşit 
să constrângă stările maghiare în vederea încheierii unui 
compromis. Pe de o parte a promis nobilimii restabilirea 
situaţiei dualismului stărilor aşa cum a fost el în timpul 
Mariei Tereza. El şi-a manifestat intenţia sa prin convoca-
rea – din 1765 pentru prima oară – a dietei (1790-1791). 
Pe de altă parte, bazându-se pe poliţia secretă instituită 
de el însuşi, i-a instigat pe iobagi împotriva moşierilor 
şi a stârnit mişcările naţionalităţilor. Împotriva acestora 
stările nu au avut cui se adresa decât curţii. Astfel, a luat 
naştere compromisul: dinastia a renunţat la guverna-
rea bazată pe ordonanţe, iar stările, la năzuinţele lor de 
independenţă. Compromisul s-a mai manifestat şi prin 
faptul că – pentru prima dată în istorie – un membru al 
familiei domnitoare, fiul lui Leopold al II-lea a fost ales 
palatinul ţării. După moartea neaşteptată a acestuia, 
celălalt fiu al lui Leopold, palatinul Iosif a putut fi, pentru 
jumătate de secol – până în 1847 – conducătorul  guver-
nământului din Ungaria, întemeietorul ramurii maghiare 
a dinastiei Habsurgilor. 

  
DEŞTEPTAREA IDEII NAŢIONALE  Ca o contrareacţie la 
iluminism, la Revoluţia Franceză şi la politica lui Iosif al 
II-lea, conştiinţa naţională de sorginte nobiliară s-a împle-
tit cu ideea de naţiune maghiară. Termenul de naţiune a 
fost interpretat din ce în ce  mai mult în sensul totalităţii 
vorbitorilor de limbă maghiară. Apărarea drepturilor 
stărilor a fost treptat înlocuită cu apărarea drepturilor 
naţiunii. După compromisul încheiat cu Leopold accen-
tul s-a mutat de pe politică pe cultură. Decisivă a devenit 
cultivarea şi modernizarea limbii (înnoirea limbii). 

Mica intelectualitate, cu precădere bisericească, a na-
ţionalităţilor a fost de asemenea pătrunsă de ideea naţio-
nală. Paşii tactici ai lui Leopold au favorizat năzuinţele lor 
politice (de exemplu, românii din Transilvania au revendi-
cat recunoaşterea lor ca cea de-a patra naţiune receptă) 
dar după încheierea compromisului curtea nu le-a mai 
luat în seamă. Astfel, specific pentru această epocă a fost 
crearea, cultivarea limbilor naţionale unitare. 

Ideea naţională a acordat o atenţie deosebită trecu-
tului glorios. De aceea, conducătorii naţionalităţilor – în 
cele mai multe cazuri, fără o critică a izvoarelor – au creat 
strămoşi cât mai de seamă, care să însufleţească afirmarea 
naţională. Croaţii şi-au găsit originea în ilirii antici, românii 
în daci şi în romani iar slovacii în Imperiul Moraviei Mari. 
Nobilimea maghiară şi-a atribuit descendenţa de la huni 
şi sciţi. 

CONSPIRAŢIA IACOBINĂ  Nobilimea maghiară a salutat 
cu bucurie Revoluţia Franceză, care a pornit ca o mişcare 
a stărilor cu intenţia de a limita puterea domnitorului, ase-
menea tendinţelor nobiliare maghiare. Însă radicalizarea 
evenimentelor şi apariţia terorii a întors nobilimea ma-
ghiară împotriva revoluţiei, iar stările au decis să treacă de 
partea dinastiei de Habsburg în războiul îndelung purtat 
cu francezii. O parte a intelectualităţii iozefiniste a plă-

16. Eşecul lui Iosif al II-lea şi restabilirea compromisului
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nuit reforme sociale. Turnătorii poliţiei secrete (de exem-
plu Martinovics Ignác) au urmărit elementele considerate 
de neîncredere. În timpul lui Francisc I (1792-1835), care 
l-a urmat la tron pe Leopold, aceste planuri au devenit 
lipsite de perspectivă. Francisc a urcat pe tron în faza radi-
cală a revoluţiei şi temându-se de răspândirea revoluţiei, 
politica sa a ajuns să fi e caracterizată prin refuzul ca-
tegoric al oricăror schimbări.  

Reformiştii care s-au opus domnitorului au fost organi-
zaţi într-o mişcare la scara întregii ţări de către Martinovics 
Ignác. Francisc I l-a concediat pe Martinovics – împreună 
cu alţi membri ai poliţiei secrete – iar el a început să com-
ploteze cu cei despre care mai devreme scrisese rapoar-
te pentru a fi  arestaţi. A înfi inţat două societăţi secrete 
(1794). Membrii acestora nu ştiau unii de alţii. Pentru no-
bilimea care crescuse cu ideea rezistenţei naţionale a cre-
at Societatea Reformiștilor. Programul acesteia prevedea 
independenţă, republică şi transformarea dependenţei 
iobagului de moşier  într-o relaţie dintre arendaş şi propri-
etar. Pentru intelectualii mai radicali a înfi inţat Societatea 
Libertate şi Egalitate, care şi-a propus desfi inţarea totală a 

privilegiilor stărilor. Tensiunile din interiorul ţării au dorit 
să le rezolve prin împărţirea federală a ţării pe baze etnice. 
În acea epocă şi revendicările mai moderate erau consi-
derate deosebit de radicale, de aceea ele au circulat doar 
într-un mic segment al păturii conducătoare. 

Conspiraţia secretă s-a răspândit cu iuţeală, deşi numă-
rul membrilor celor două societăţi nu a depășit cifra de 
câteva sute. Martinovics, invocând relaţii foarte strânse 
cu francezii i-a încurajat pe conspiraţionişti, fără însă să fi  
avut asemenea relaţii. Când poliţia secretă l-a arestat pe 
Martinovics la Viena (iulie 1794), el a exagerat importan-
ţa complotului, pentru a-şi pune propria persoană în evi-
denţă, denunţând persoanele recrutate de el în complot. 
Complotul a fost repede suprimat. Puterea înspăimân-
tată de posibilitea revoluţiei a dorit să dea un exemplu. 
Conducătorii mişcării au fost executaţi (mai, 1795), iar 
mulţi dintre participanţi au fost condamnaţi la mulţi ani 
de temniţă (de exemplu, Kazinczy Ferenc). Sub efectul 
mişcării, Francisc I care a avut oroare de orice schimba-
re, a devenit şi mai respingător faţă de orice iniţiativă 
maghiară. 

Arhivă

EŞECUL LUI IOSIF AL II-LEA  
„Vă implorăm Maiestate, pentru binele obştesc al ţării şi al 
poporului ei, ca Principe al poporului nostru, să binevoiască 

Maiestatea Voastră a ne restabili vechile dreptăţi şi libertăţi moştenite de la înaintaşii 
noştri (...)”   (Din prefaţa petiţiei comitatului Nyitra, 1790)

Să enumerăm, de ce, sub ce formă şi ce invocă drept argument cei din Nyitra în pe-
tiţia lor!  [ T ]

„Eu sunt cu totul de acord cu prezentările cancelariei şi îmi doresc ca punerea 
imediată în aplicare a propunerilor noastre să fie suficiente pentru a obţine acele re-
zultate, pe care şi le doreşte cancelaria. Spiritele sunt atât de încinse, încrederea s-a 
pierdut într-aşa măsură, încât chiar şi contrariul acesteia este posibil. Însă mi-e teamă 
că nu se vor mulţumi cu atâta. (...) Amintiţi-vă Maiestate, cum aţi pierdut Ţările de Jos, 
poate ireversibil. (...) Tare mă tem, că Monarhia va avea aceeaşi soartă nenorocită şi 
mai cu seamă din partea naţiunii maghiare, care nu duce lipsă de sprijin de dinafară 
(...)” (Remarca lui Kaunitz la propunerea făcută de Cancelaria Ungară, 1790)

Cum apreciază autorul situaţia? Ce-i propune Kaunitz împăratului? Ce denotă remar-
cile făcute de Kaunitz împăratului?  [ T ]

„În asemenea împrejurări nu valorează nimic fapta făcută pe jumătate. Eu, așadar, 
pentru a preveni odată pentru totdeauna plângerile de tot felul, pe departe îndrep-
tăţite ale stărilor din Ungaria şi Transilvania, revoc toate ordonanţele şi dispoziţiile 
mele generale emise în timpul domniei mele şi le repun în acea stare, care au fost în 
vremea răposatei maiestăţi imperiale. Din acestea exclud de la revocare doar patenta 
de toleranţă, prevederile referitoare la preoţii parohi şi cele referitoare la iobagi. 

      Coroana şi celelalte însemne de încoronare ale ţării trebuie duse în cetatea 
Budei, de îndată ce va fi găsit un loc corespunzător pentru ele. Având în vedere că în 
acest fel nemulţumirile dispar, stările nu vor mai solicita atât de impedios convocarea 
dietei, a cărei întrunire în condiţiile actuale şi la starea mea de sănătate ar fi imposibilă 
acum. 

     Sper că stările vor aprecia gesturile mele dezinteresate şi străduinţele mele spre 
folosul lor, aşa încât am pe bună dreptate pretenţia de la ele să asigure pentru armată 
noi recruţi  şi să-i aprovizioneze cu cele trebuincioase. Măsurarea pământurilor să se 
întrerupă într-aşa fel, încât ceea ce până acum a fost făcută să poată fi păstrată, căci a 
fost scumpă şi mai poate fi pe viitor de folos.

     În acest sens trebuie concepută revocarea care să îmi fie prezentată spre apro-
bare.”   (Dispoziţiile privitoare la revocarea ordonanţelor lui Iosif al II-lea, 1790)

 „(...) neascultarea de către rege a 
mulţimilor de plângeri şi răspândirea 
rănilor fără de vindecare şi multe alte 
lucruri scrise (...) a însufleţit naţiunea 
maghiară atât de întristată.”   (Din jur-
nalul lui Keresztesi József) 

„Îmi doresc din inimă ca Ungaria, în 
urma măsurilor, să câştige fericire şi 
bună ordine, cât am dorit să acord 
în toate privinţele prin ordonanţele 
mele.”  (Cuvintele lui Iosif al II-lea când 
şi-a revocat ordonaţele)

Despre ce a hotărât domni-
torul? Din ce considerente a 

acţionat în acest fel? Care dintre 
ordonanţele sale nu le-a revocat? 
Ce au în comun aceste măsuri?[ T ]

Iosif al II-lea pe patul de moarte

Din ce motive, spre deosebi-
re de alţi domnitori, au fost 

realizate aşa multe gravuri despre 
ultimele clipe ale vieţii lui Iosif al 
II-lea?  [ O ]
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RESTABILIREA DUALISMULUI 
STĂRILOR  

„Este firesc că libertatea pe care şi animalele o plac, şi-o 
doreşte fiecare clasă a poporului; dar deoarece providen-
ţa, care veghează asupra speciei umane vrea ca unii să se 

nască regi, alţii nobili, iar alţii slugi. Ne vom folosi de drepturile noastre, fără a leza 
dragostea creştinească, atâta timp, până când dieta nu va dispune altfel.   (Petiţia co-
mitatului Hont, 1790)

“Hai aşadar, toată ţărănimea, fie-ţi milă de tine însăţi, ridică-ţi bâta, furca, baltagul 
împotriva domnilor cruzi, paraziţi, tărăgănători, distrugători de ţară şi hoţi de rege, 
strigă dintr-o singură gură, dintr-o singură voinţă, ca cel cu gura mare: 

    Suntem pentru toate dispoziţiile regelui şi împăratului nostru Iosif al Doilea, (…) 
    Să nu meargă niciun ţăran cu riscul vieţii sale să-l slujască pe domn. Dacă vor să-l 

mâne, să-l omoare, (…) fiindcă pentru parcelă nu mai slujim nici un domn, ci numai 
ca şi în alte ţări, doar pentru rege plătim dările [impozitele] şi-l slujim numai pe rege. 

    Şi în final: îl alegem ca rege pe cel împotriva căruia s-au răzvrătit pentru drep-
tăţile lui Iosif, pe ale cărui neamuri, tată, mamă i-au atacat tot timpul domnii nobili 
trăitori fără de lege, adică pe fratele mai mic al lui Iosif al nostru, pe Leopold al II-lea 
(…)”  (Manifest, 1791)

„“Art. III. (…) MaIestatea Sa apostolică regală şi imperială şi-a dat cu milostenie 
acordul ca instaurarea şi încoronarea regelui să aibă loc cu ocazia fiecărei schimbări 
pe tron, la un interval de cel mult şase luni de la moartea regelui decedat, conform 
ceremoniei legale (…)

     Art. VI. (…) Coroana Sfântă a ţării împreună cu scumpeturile ce ţin de ea să fie 
adusă înapoi în capitala regală Buda, (…)

     Art.X. La propunerea milostivă a stărilor ţării, MaIestatea Sa a binevoit a recu-
noaşte, că deşi succesiunea la tron stabilită prin legile I şi II din 1723 referitoare la 
ramura femeiască a casei de Austria îi revine aceluiaşi principe, care conform normei 
de succesiune îi revine şi domnia asupra Germaniei şi a provinciilor şi ţărilor în afa-
ră de aceasta: cu toate acestea Ungaria, împreună cu părţile alipite ei, se consideră 
a fi o ţară liberă şi independentă în ceea ce priveşte toate modalităţile sale legale 
de guvernare (incluzând aici toate oficiile sale de guvernământ), astfel încât nu este 
aservită niciunei alte ţări, ci dispune de o viaţă statală de sine stătătoare, astfel încât 
în concordanţă cu legile III din 1715, VIII din 1741 şi IX, este un stat guvernat şi condus 
de către regele ei încoronat ereditar şi legal, aşadar de către  MaIestatea Sa regală şi 
succesorii acestuia, de către regii Ungariei, după legile şi obiceiurile proprii şi nu după 
modul altor provincii.”  (Din legile anului 1790)

Cum concepe comitatul re-
laţia iobag – moşier? Cărei 

gândiri îi este specifică această ar-
gumentare? Să constatăm în text 
influenţa Iluminismului! [ O ]

Să stabilim, împotriva cărora 
a fost scris textul! În numele 

cărora a fost scris? Să adunăm din 
text referirile la dinastie! Care sunt 
indiciile din care putem trage con-
cluzia, că manifestul a fost lansat 
din iniţiativa curţii? Ce referinţe 
lipsesc din manifest? [ T ]

Să trecem în revistă ce au câş-
tigat stările! Situaţia de echili-

bru a cărei perioade au restabilit-o 
astfel?  [ T ]

Încoronarea lui Leopold al II-lea

Ce compromis a însemnat în-
coronarea? Ce simboluri pot 

fi văzute pe perete?[ [ T ]

Petiţia românilor din Transilvania în care re-
vendică recunoaşterea lor ca cea de-a patra 
naţiune între stări

Să ne reamintim de împăr-
ţirea pe stări a Transilvaniei! 

Să interpretăm conţinutul reven-
dicării! În ce măsură este vorba de 
o revendicare vizând acceptarea 
lor între stări sau una naţională? 
De ce tocmai în 1791 a avut loc 
formularea petiţiei?  [ T ]

7

8

9

10

11



110 / Epoca reconstrucţiei în Ungaria (1711-1820)

DEŞTEPTAREA IDEII NAŢIO-
NALE   

„În toată ţara, în fiecare comitat toată lumea mişună. În pri-
mul rând corespondenţele se desfăşoară doar în secret şi 
în şoaptă;  în sfârşit toate scrisorile care circulă au căzut de 

acord ca toate corzile încolăcite să aibă acelaşi sunet.  Cel dintâi a început să se tre-
zească patriotismul prin îmbrăcarea hainelor naţionale ungureşti, ceea ce a fost mai 
frumos şi mai minunat, căci abia mai putea vedea straie ungureşti pe cineva, într-aşa 
fel năpădise totul portul nemţesc, ca revărsarea apelor (…)

     La asta a mai contribuit şi faptul: că peste tot se vorbeşte ungureşte iar cine nu ştie, 
învaţă limba, deşi acum câteva luni abia că ai fi putut vedea pe cineva vorbind un-
gureşte în înalta societate (…) Este aşadar un destin norocos că într-un timp atât de 
scurt limba şi portul unguresc au ajuns să fie atât de cinstite de naţiune. Căci limba şi 
portul face din naţiune să fie o naţiune deosebită.”    (Din jurnalul lui Keresztesi József)

Despre ce fenomen relatează comemorarea? Ce factori au determinat acest proces, 
după părerea autorului? Care este rolul adevărat al fenomenului amintit de autor?  [ T ]

Femeie nobilă îmbrăcată după noua modă, în planul secund se vede cetatea de la Pojon

Să enumerăm caracteristicile portului doamnei din imagine! Ce reprezintă figura şi 
imaginea din planul secund în ansamblu?  [ T ]  

CONSPIRAŢIA IACOBINĂ   
„Naţiunea ungară să ia puterea supremă din mâna regelui şi 
să-şi proclame patria drept republică liberă şi independentă. 
Dat fiind faptul că sub denumirea de naţiune ungară înţele-

gem toate acele popoare de diferite naţionalităţi care trăiesc în provinciile ce aparţin de 
Ungaria, de aceea fiecare naţionalitate să-şi formeze câte o provincie proprie, să trăias-
că cu o constituţie politică proprie, însă să fie legate între ele de o alianţă strânsă. Adică: 
Ungaria să devină republică federală, în care fiecare naţionalitate să îşi poată folosi liber 
propria ei limbă, să poată trăi după propriile obiceiuri şi moravuri şi să se bucure de 
libertatea religioasă deplină. (…)

Pentru siguranţa externă aşadar, provinciile Ungariei să formeze o republică unitară 
şi indivizibilă, (…)

Maghiarii să se împartă în două stări sociale: prima să cuprindă marea nobilime şi 
nobilimea mijlocie, iar pe viitor să nu mai fie deosebire între magnaţi şi nobili; cea de-a 
doua să-i cuprindă pe toţi nenobilii, burghezia orăşenească, şi ţărănimea. Delegaţii pro-
veniţi din ambele stări din provinciile asociate să se întrunească la Buda sau la Pesta, iar 
acea adunare să fie bicamerală. 

Doar nobilii vor avea drept de proprietate. (…) Nenobilii locuitori în sate şi în târgu-
rile de câmpie vor fi luaţi împreună cu arendașii moşierilor, aceştia încheie contract cu 
proprietarul pământului şi, în baza acestuia, au de plătit fie în bani, produse sau pre-
stând robota. „(Din catehismul Societăţii Secrete a Reformiştilor, 1794)

„Întrebare: Cum se numesc membrii societăţii civice? – Răspuns: cetăţeni; orice 
numit sau orice privilegiu precum regele, contele, stegarul, nobilul, preotul, etc., care, 

după cum se ştie, încalcă grav contractul 
social.

Întrebare: Ce este nobilimea? Răspuns: 
Aceasta este soiul acelor oameni, care este 
scutit de sfintele îndatoriri ale societăţii şi 
care se crede mai presus de mulţimea 
poporului şi mai buni şi mai nobili decât 
ceilalţi cetăţeni.”    (Din catehismul Societăţii 
Libertate şi Egalitate, 1794)

De ce chestiuni se ocupă catehismele? 
Să comparăm între ele programele ce-

lor două catehisme! Ce regim doreşte Soci-
etatea Reformatorilor? Dar cea a Libertăţii 
şi Egalităţii? Ce relaţie presupune situaţia 
între membrii celor două societăţii? Să ară-
tăm, cât de mare a putut fi sprijinul social al 
celor două societăţi!  [ S ]

Alegoria lui Kots István despre constituţia un-
gară

Să enumerăm simbolurile 
prezente în imagine şi să 

deslușim însemnătatea lor! Să fa-
cem o comparaţie între viziunea 
lui Kots István şi cea din catehis-
me! [ O ]

Gravură contemporană de cupru despre 
structura conspiraţei iacobine

Să prezentăm întreaga struc-
tură organizatorică a conspi-

raţiei! Cum s-a raportat autorul 
faţă de conspiraţie? În baza căror 
factori putem da răspuns la aceas-
tă întrebare? [ T ]
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Execuţia a cinci dintre membrii conspiraţiei 
conduse de Martinovics pe Câmpul Sângelui 
de sub cetatea Budei 

Cum şi în ce împrejurări s-a 
produs execuţia? Ce mesaj 

transmite imaginea? Din ce detalii 
putem trage aceste concluzii?  [ T ]
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Martinovics Ignác s-a născut într-o familie burgheză din Buda. Ca să studieze, a intrat în ordinul franciscan. După ce a 
studiat la Pesta filosofie şi teologie, a predat în mai multe mânăstiri, însă vocaţia de dascăl nu l-a atras. A devenit preot de 
companie, iar apoi a făcut o călătorie prin Europa în compania unui nobil polonez. Mai târziu a predat la universitatea din 
Lemberg, i-au apărut lucrări ştiinţifice, a devenit membrul unei loje masonice. Scrierile sale au atras atenţia controlorului de 
cărţi al lui Iosif al II-lea, care l-a sprijinit în cariera sa. Talentul său, dorinţa sa de afirmare şi incompatibilităţile sale provenite 
de contradicţia dintre acestea la împins în conflict cu mediul său şi binefăcătorii  săi. S-a pus în serviciul lui Leoplod  dar 
nu a reuşit să-şi asigure pe termen lung încrederea domnitorului său, iar Franscisc l-a concediat din slujba sa de la curte. 

În trecutul lui Martinovics au fost pete negre, dar pe acestea contemporanii săi nu le-au cunoscut, pentru că istori-
ografia le-a dezvăluit abia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Mai târziu, mişcările care au privit la conspiraţia lui 
Martinovics ca la un exemplu, s-au străduit să ascundă, să refuze faptele care îl puneau într-o lumină negativă. Discuţia 
desfăşurată despre persoana lui Martinovics s-a amestecat cu cea despre însemnătatea mişcării înseşi (eveniment hotă-
râtor sau neînsemnat). Însă noi să ne străduim să separăm cele două puncte de vedere. Nu ar fi corect ca părerea despre 
Martinovics să îi pună într-o lumină proastă şi pe ceilalţi membri sinceri şi plini de sacrificiu ai mişcării.Martinovics să îi pună într-o lumină proastă şi pe ceilalţi membri sinceri şi plini de sacrificiu ai mişcării.

Martinovics Ignác s-a născut într-o familie burgheză din Buda. Ca să studieze, a intrat în ordinul franciscan. După ce a 

Să comparăm părerile celor 
doi istorici! Ce referiri poziti-

ve şi negative fac ei despre Marti-
novics?  Cum apreciază ei mişca-
rea lui Martinovics? În ce stabilesc 
ei cauza eşecului? Care ar putea 
fi cauza diferenţelor? Să facem o 
listă despre petele negre din viaţa 
lui Martinovics aşa cum rezultă ele 
din sursă!  [ T ]

„( …) Când împăratul Francisc a urcat pe tron (…) Martinovics şi adepţii transformări-
lor burgheze (…) au dorit să câştige mai mult teren pentru transformările progresive din 
Ungaria bazându-se pe mişcarea naţională a nobilimii. (…)

      (…) însă nobilimea maghiară a stărilor şi-a apărat şi mai tare privilegiile, aşa cum 
şi-a iubit libertatea şi pentru a-şi apăra privilegiile sale învechite, s-a aliat fără reţinere cu 
reacţiunea care o asuprea şi pe ea. Mişcarea de sine stătătoare pentru crearea unei Ungarii 
burghezo-naţionale a dat greş din cauza lipsei unor pături burgheze mai largi şi în lipsa 
unei legături organice cu mulţimea de nobili şi cu masele de ţărani încă incapabili de o ac-
tivitate din proprie iniţiativă. Genialitatea lui Martinovics nu a putut compensa lipsa con-
diţiilor  ale revoluţiei burgheze, iar mişcarea nu a putut fi mai mult, decât un experiment 
tragic. (…)”  (Mód Aladár: Patru sute de ani de lupte pentru o Ungarie independentă, 1951)  

    „Martinovics (…) a fost recrutat ca turnător al curţii în 1791 la Viena  de către şeful 
poliţiei secrete a lui Leopold al II-lea Franz Gotthardi. Martinovics, care tocmai spera să 
păşească pe calea afirmării politice, s-a străduit să facă denunţuri referitoare la complo-
turile politice maghiare şi să determine curtea să desfiinţeze nobilimea maghiară şi tra-
diţiile acesteia. Pe la acea vreme scria încă manifeste împotriva nobilimii maghiare. Însă 
în primăvare lui 1792 Leopold al II-lea a murit, iar urmaşul acestuia, Francisc I nu a dorit 
să-l mai ţină în serviciul renumerat prin onorarii, deţinut până atunci.  Totuşi, Martinovics 
a continuat să-şi trimită rapoartele. Când în primăvara lui 1793 i-a cunoscut pe membrii 
intelectualităţii clubiste de la Pesta-Buda, i-a denunţat împreună cu Hajnóczy. Dar – carac-
teristic aventurierilor epocilor schimbătoare – după un timp, dezamăgit de reacţia curţii, 
a trecut de partea opoziţiei radicale şi a preluat – mai ales – concepţiile lui Hajnóczy. (…)

            [După capturarea sa] Martinovics a depus o mărturie amănunţită – în care,  
din teribilism sau să-şi scape pielea sau ca să deruteze guvernul – a destăinuit nu doar 
adevărul, descoperind numele conducătorilor din ţară, ci a vorbit şi de o organizaţie ine-
xistentă în strânse legături cu conducătorii Franţei şi din care – în opinia sa – ar face parte 
şi o însemnată categorie de personalităţi şi funcţionari din Ungaria.”  (Kosáry Domokos: 
Reconstrucţie şi îmburghezire, 1990)

Martinovics Ignác  (1755-1795)
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RĂZBOAIELE NAPOLEONIENE ŞI UNGARIA  Nobili-
mea maghiară, după restabilirea dualismului stărilor 
şi-a manifestat sprijinul pentru dinastia de Habsburg 
şi a acordat impozitele şi recruţii necesari războaielor 
purtate, la început, împotriva Franţei revoluţionare, iar 
apoi celor împotriva lui Napoleon. În războiul mondial 
al epocii au luptat peste 300 000 de soldaţi provenind 
din Ungaria, dintre care mai mult de jumătate au căzut 
sau au fost răniţi în acesta. Armatele împăratului francez 
au pătruns doar o singură dată în ţară (1809). Atunci, 
Napoleon, printr-un manifest în care promitea inde-
pendenţă, a intenţionat să separe Ungaria de Impe-
riul Habsburgic. Tentativa sa însă a eşuat pentru că no-
bilimea maghiară a văzut în el întruchiparea revoluţiei 
şi tiranul care subjugă popoarele. Împotriva francezilor 
a fost declarată ridicarea oastei nobilimii. Trupele neîn-
trunite recrutate după un sistem învechit au suferit în-
frângere la Győr de la cea mai modernă armată a epocii. 
Adeziunea nobilimii a avut mai degrabă o însemnătate 
politică, decât una militară. 

ASCENSIUNEA RĂZBOIULUI ȘI CRIZA Războaiele 
permanente (1792-1815) au  mărit cererea pentru pro-
dusele agricole. Şansele de export ale Ungariei, care a 
fost prezentă pe pieţele internaţionale mai ales cu pro-
duse agricole, s-au îmbunătăţit în mod considerabil, 
mărind veniturile provenite din vânzarea cerealelor 
şi a lânii.     

Preţurile din ce în ce mai mari şi cererea de produ-
se agricole de calitate mai slabă au creat posibilităţi 
de valorificare nu doar a produselor din gospodăriile 
mixte, ci şi pentru nobilimea deţinătoare de moşii. 
Nobilimea a trecut în masă la gospodării mixte şi s-a 
implicat în producţia de mărfuri. Blocada continentală
instituită de Napoleon a mărit veniturile comercianţi-
lor, ca urmare a comerţului levantin tranzitoriu. Situa-
ţia economică favorabilă a transformat Pesta în centrul 
comerţului cu cereale şi a crescut şi exportul de materii 
prime (de exemplu, fier). Noua pătură de capitalişti (în 
mare parte evrei) s-a întărit substanţial în acea epocă.

Transporturile pentru război au însemnat o pova-
ră extrem de mare pentru trezorerie, pe care le-a putut 
asigura doar din împrumuturi. Datoria de stat a crescut 
enorm, iar guvernul s-a străduit să o rezolve prin emite-
rea unor bancnote în măsură din ce în ce mai mare. De 
aceea, valoarea bancnotelor a început să scadă rapid
(s-a produs inflaţie). Guvernul a fost nevoit să scadă de 
două ori valoarea acestora (devalorizare) faţă de banii 
de argint (1811 şi 1816). Cei care au acumulat mulţi 
bani de hârtie au suferit mari pierderi. Devalorizarea 
i-a afectat în primul rând pe comercianţii de produse 
agricole care s-au ocupat de exportul de alimente.  

După războaiele napoleoniene creşterea economică 
s-a întrerupt brusc. Au căzut preţurile, posibilităţile de 
vânzare s-au redus. În acelaşi timp, dezvoltarea comer-
ţului şi industrializarea rapidă a provinciilor ereditare au 
creat condiţiile continuării dezvoltării. 

Nobilimea, care s-a implicat în producţia de mar-
fă, păşind astfel pe calea îmburghezirii, a ajuns într-o 
situaţie dificilă. Pentru a-şi menţine nivelul de viaţă 
atins în perioada prosperităţii economice, a trebuit să 
facă îmbunătăţiri în modul de gospodărire. Prin aceasta, 
pătura socială care mai devreme refuzase orice schim-
bare, a devenit deschisă faţă de inovaţii.

EFECTELE SOCIALE ALE RĂZBOAIELOR  În Europa, 
după cea poloneză, nobilimea maghiară a reprezentat 
cea mai mare proporţie în cadrul propriei sale soci-
etăţi: în ţara care număra 10 milioane de locuitori, ea 
reprezenta circa jumătate de milion. Pătura subţire a 
marii nobilimi a dispus de moşii foarte întinse (peste 
10 000 de iugăre)în care au funcţionat, în mare parte, 
gospodării mixte. O parte dintre acestea s-au transfor-
mat în gospodării model, în care s-a introdus pentru 
prima dată în ţară câteva inovaţii importante (de exem-
plu, creşterea animalelor în grajduri, noi soiuri de plante 
şi animale, rotaţia culturilor). Marea nobilime maghiară 
s-a căsătorit mai ales cu cei din cercurile aristocratice ale 
imperiului şi, în mare parte, nici nu a trăit în Ungaria sau 
nu a avut contact cu locuitorii ţării şi abia vorbea un-
gureşte. Cei mai mulţi aristocraţi maghiari au fost fideli 
Casei de Austria şi dintre ei au ocupat funcţiile cele 
mai importante ale ţării. Asumarea responsabilităţii a 
câtorva aristocraţi luminaţi a însemnat o excepţie: de 
exemplu, Festetics György a întemeiat o şcoală superi-
oară de agricultură la Keszthely (Georgikon, 1797), iar 
Széchényi Ferenc, prin donaţiile sale, a pus baza Muzeu-
lui Naţional Maghiar (1802).  

Marea masă a nobililor, care deţineau de la câte-
va sute de iugăre până la parcela de pământ cultivată 
de ei înşişi (nobili opincari sau cu şapte pruni), a urmat 
mentalitatea şi punctele de vedere politice ale nobili-
mii moşiereşti înstărite.  Nobilimea opincară prezentă în 
număr mare a participat la viaţa publică a comitatelor, 
voturile lor puteau fi decisive în chestiunile disputate. 
O parte a lor, care a văzut posibilitatea de ascensiune 
prin educaţie, (cariere de avocat, preot, ofiţer, profesor, 
meseriaş) au format baza intelectualităţii maghiare,
devenind susţinătorii reformelor.  Totodată, masa nobi-
lilor din ce în ce mai săraci, incapabili să se ridice ma-
terial – care s-au deosebit de iobăgime doar datorită 
privilegiilor lor – a putut fi folosită prin metode josnice 
(îmbătare, mituire) ca masă de manevră de către poli-
tica guvernamentală împotriva adepţilor reformei. 

În decursul construcţiilor din secolul al XVIII-lea, în 
urma creşterii economice şi a numărului de locuitori, a 
crescut şi importanţa oraşelor. Proporţia locuitorilor 
de la oraşe a atins la sfârşitul secolului al XVIII-lea pon-
derea de 8% (cu târgurile de câmpie, 22%). Numărul 
locuitorilor din câteva oraşe s-a triplat chiar. Faptul că 
Buda, Pesta şi Óbuda (Buda Veche) cu o populaţie de 
peste o sută de mii de locuitori a devenit centru econo-
mic al ţării a căpătat o însemnătate deosebită. 

Prin comerţul de achiziţionare s-a întărit noua bur-

17. Războaiele napoleoniene – redresare şi criză
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ghezie comercială. Chiar dacă meşteşugurile conti-
nuau să funcţioneze încă în cadrul breslelor, numărul 
manufacturilor a crescut continuu. Însă creşterea ora-
şelor nu a atras după sine şi mărirea rolului lor politic. Cu 
toate că în dietă fi ecare oraş liber regesc a putut trimite 
deputaţi, aceştia însă nu au avut prea mare infl uenţă. 
Mărirea aparatului de stat, dezvoltarea învăţămân-
tului şi a economiei a dus la creşterea considerabilă 
a întelectualităţii. A crescut şi ponderea intelectualilor 
cu origini nenobiliare (honoratior). 

În viaţa iobăgimii, care constituia două treimi din 
populaţia ţării, schimbări esenţiale au survenit datori-
tă răspândirii gospodăriilor mixte şi a creşterii demo-
grafice. Creşterea demografică a atras după sine fă-

râmiţarea parcelelor. Suprafaţa parcelelor medii a 
devenit din ce în ce mai mică, ceea ce a dus la segre-
garea unor grupuri în cadrul iobăgimii.  Puţinii io-
bagi înstăriţi, cu parcelă întreagă puteau să anga-
jeze deja şi zilieri, muncitori sezonieri. Ţărănimea mij-
locie era acum formată din cei cu jumătate de parce-
lă. A crescut numărul iobagilor cu parcele mai mici 
de 1/8, adică al jelerilor. Acei jeleri care au dispus de 
casă (jeleri cu casă) şi de o bucată mai mică de pământ, 
au putut să-şi completeze veniturile cu munci plăti-
te.  Numărul jelerilor fără casă a crescut constant, ei 
şi-au putut câştiga existenţa doar ca zilieri. Odată cu 
creşterea populaţiei, acest proces s-a accelerat din 
ce în ce mai mult, mărind la sate tensiunile sociale.  

Arhivă

RĂZBOAIELE 
NAPOLEONIENE ŞI UNGARIA    

„Maghiari! A sosit momentul în care vă puteţi recâştiga 
vechea libertate. Acceptaţi împăciuirea mea, pe care 
v-o ofer. Să rămână ţara voastră pe deplin întreagă, pre-

cum şi libertăţile voastre: să dăinuiască constituţia voastră, fie şi în starea în care a 
fost până acum, fie cu schimbări, pe care însă voi înşivă (...) le consideraţi necesa-
re pentru binele vostru şi al concetăţenilor voştri. Nu doresc nimic de la voi, doar 
atât vreau să văd, că deveniţi o naţiune liberă şi independentă. Cauza principală 
a nenorocirilor voastre a fost unificarea cu Austria; pentru Austria a curs sângele 
vostru pe pământuri străine, iar cele mai scumpe bunuri ale voastre au fost mereu 
sacrificate de dragul acelor provincii ereditare. Ţara voastră a fost cea mai frumoa-
să parte a imperiului Austriei; şi totuşi au privit ţara voastră ca pe vreo provincie 
cucerită (...) Câştigaţi-vă înapoi existenţa voastră naţională; fiţi din nou ceea ce aţi 
fost odinioară! Alegeţi-vă un rege, un rege care să domnească pentru voi, la sânul 
patriei voastre, care să locuiască printre voi  şi pe care să-l împrejmuiască soldaţii şi 
concetăţenii voştri!

     Maghiari! Acestea le pretinde Europa de la voi, care acum îşi îndreaptă privirea spre 
voi; acest lucru îl doresc şi eu de la voi: o oarecare pace trainică, comerţ de liber 
schimb cu mine şi o independenţă şi siguranţă perfectă. Aceasta este răsplata, care 
vă aşteaptă dacă vreţi să fiţi la înălţimea strămoşilor voştri şi demni de voi înşivă.

     Nu îmi veţi respinge această ofertă benefică vouă pe care eu v-o fac; nu vă veţi mai 
vărsa sânge inutil  pentru principi atât de slabi, care sunt conduşi tot timpul de mi-
niştri mituiţi, miniştrii pe care Anglia, acest inamic public al Europei, care şi-a clădit 
economia pe hegemonie şi pe duşmănia cu noi, îi finanţează. 

     Adunaţi-vă aşadar pe câmpul Rákos, după obiceiul strămoşilor voştri; ţineţi acolo 
adunare naţională şi daţi-mi de ştire cum aţi hotărât.” (Manifestul lui Napoleon, 1809) 

Cui i s-a adresat manifestul? 
Despre ce a vrut să-i con-

vingă pe cititorii lui? Să trecem în 
revistă tot ceea ce indică faptul 
că Napoleon a fost bine informat 
despre realităţile din Ungaria! De 
ce nu a fost luat în seamă docu-
mentul? Să evidenţiem acele pa-
saje din text, care fac trimiteri la 
coaliţia antifranceză şi la blocada 
continentală! [ T ]

Bătălia de la Győr (1809) şi asaltul husarilor 
maghiari împotriva artileriei franceze în bă-
tălia de la Aspern 

Să prezentăm semnificaţia 
strategică şi cea politică a 

bătăliei de la Győr! Ce rol a avut 
patria noastră în războaiele na-
poleoniene? Să căutăm scrieri 
literare, care au păstrat amintirea 
participării militarilor maghiari 
în marile confruntări armate ale 
epocii!  [ C ]
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ASCENSIUNEA RĂZBOIULUI ȘI CRIZA

PRODUCŢIA , EXPORTUL ŞI PREŢUL LÂNII ÎN UNGARIA PRIMEI JUMĂTĂŢI A SECOLULUI AL XIXLEA 
Ani 1809 1816 –21 1822 –27 1828 –30 1831– 40 1840 – 47

Producţie în o mie de chintale vieneze 240 114 165 400 – 550 340 – 400
Media exportului în o mie de chintale vieneze 235 235
Preţul lânii spaniole (câte un chintal vienez în florini) 66 85 72
Preţul lânii ungureşti  (câte un chintal vienez în florini) 24 52 51
Preţul lânii germane a câte un chintal în florini 39 60 53

COTAPARTE ÎN PROCENTE A PROVINCIILOR EREDI
TARE DIN COMERŢUL UNGAR 18191828

Provincii          Export             Import 
Austria Inferioară 61 51
Austria Superioară  0  0
Stiria  8  5
Ţărmul Mării  3,5  2
Tirol  0  0
Voralberg  0  0
Cehia  0,5  0
Moravia 23 32
Galiţia  4 10

Evoluţia valorilor grâului şi a banilor de hârtie

Să constatăm în baza desenului grafic cum a evoluat 
în epoca respectivă valoarea grâului şi cea a banilor de 

hârtie! Să arătăm care au fost cauzele acesteia! Să definim 
procesul economic prezentat de desenul grafic! Cum a tratat 
problema curtea de la Viena? Ce efecte a avut procesul asupra 
economiei ungare?  [ T ]

Bani austrieci de hârtie

De ce au trebuit emise bancnote? Ce posibilitate a oferit 
acest fapt guvernului? Cum a influenţat emisia de banc-

note relaţia dintre Ungaria şi Austria?  [ T ]

Cum s-a schimbat producţia şi preţul lânii în epocă? Ce 
este comun celor două? Evaluaţi diferitele valori! Ce fac-

tori economici şi politici au influenţat aceste valori?  [ O ]

Să urmărim pe hartă provinciile menţionate în tabel! Să 
stabilim care provincii au fost principalii parteneri eco-

nomici ai Ungariei în prima parte a secolului al XIX-lea! Să pre-
zentăm cauzele geografice, economice şi politice ale acestei 
situaţii!  [ T ]

EFECTELE SOCIALE 
ALE RĂZBOAIELOR  

„Părinte (…) Aţi considerat a fi o slujbă cinstită doar pe cea 
a moşierilor, care nu lucrează ca funcţionari, nu depind de 
nimeni. Nu s-a făcut nicio diferenţă că-i o moşie mai mică 

sau mai mare, ci cel puţin în privinţa vechimii familiei; de altfel şi în ceea ce privesc 
aceste lucruri, importanţă mai mare au avut legăturile de familie, în societate, căci 
sentimentul egalităţii i-a pătruns pe toţi moşierii nobili, pe aceşti aşa-numiţi judecă-
tori ai tăblii regale, care tot de aceea au ajuns în anturajul magnaţilor, ca şi cei care 
au ajuns acolo prin relaţiile lor familiare sau funcţionăreşti, sau prin cheia de aur [în-
semnul de onoare al şambelanului curţii] şi care depind toţi de curte considerându-se 
mai buni decât ceilalţi nobili, astfel încât se grupează în castă şi doar prin faptul că 
se tutuiesc şi se ţin împreună, deşi legea spune: Nu au libertate mai mare nici marii 
domni, nici mai puţină nobilii mai mici.

Funcţionarii guvernamentali sunt consideraţi de asemenea domni, dar funcţiona-
rul cameral, chiar dacă are un salariu şi mai mare, se bucură de mai puţin respect, 
fiindcă printre aceştia au fost mulţi străini şi nenobili. De altfel, cei care s-au angajat 
ca funcţionari guvernamentali nu au mai fost priviţi ca buni patrioţi, doar postul de 
deputat ales comitatens a echivalat cu patriotismul. 

Ruinele castelului palatinului József de 
la Alcsút

În ce stil au fost construite 
castelele epocii?  [ O ]
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Avocatul, medicul de asemenea a făcut parte din societatea domnilor, chiar dacă 
nu a fost nobil, căci oricum a fost honoratio [intelectual nenobil], toţi au avut nevoie 
de el, el a cunoscut cele mai intime secrete ale casei, totuşi nu l-au considerat egal, 
fiindcă a trăit în dependenţă, chiar dacă nu de o persoană anume, dar de comunitate. 
Cei mai apreciaţi printre ei au fost cei care au frecventat adunarea comitatensă şi au 
fost adesea numiţi ca judecătorii tăblii. 

Comerciantul, chiar dacă a avut diplomă de nobil, a fost considerat doar un cetă-
ţean; aceştia: învăţătorii, preoţii și proprietarii de case de la oraş au constituit socie-
tatea mai înaltă a burgheziei, separat de meştesugarii din bresle care erau salutaţi cu 
titlul domnule meșter şi au trăit de asemenea în societate separată.”   (Pulszky Ferenc: 
Viaţă şi epoca mea) 

„Doar o parte a locuitorilor din Széchény au lucrat ca zilieri, pe care (probabil după ex-
presia germană »Ansiedler«, adică colonist) au fost numiţi jeleri; n-au avut încotro pentru 
că în afară de casă, de grădină şi de puţină vie nu au avut alte retribuţii, iar acestea nu au 
fost suficiente pentru întreţinerea familiei. 

Pământul deţinut de noi a fost de circa 24 de mii de iugăre, din care 12 mii au cultivat 
ţăranii, iar celelalte 12 mii au stat sub îngrijirea noastră : asta înseamnă aşadar, că nu l-au 
arendat gospodarii, ci l-am cultivat cu propriii noştri oameni. (…) 

Şase mii de oi au fost în proprietatea noastră, chiar dacă nu erau atât de zdravene, pre-
cum pasc în Hyde Park şi în Kensington Gardens, acestea au fost urmaşele mai de calitate 
ale rasei spaniole de merino (din care Maria Tereza a adus în ţară) şi desigur că erau foarte 
apreciate pentru lâna lor de bună calitate. Această îngrijire a lor este foarte profitabilă, 
deoarece chintalul sau o sută de unităti de greutate se vând pe piaţa engleză la preţul de 
20-24 de lire sterline (ca lână »germană fină«). 

Creşterea oilor ţinute pentru lâna lor de bună calitate a început să se dezvolte din răs-
puteri în Ungaria ultimilor douăzeci de ani. (…) 

Aparatul de destilare a pălincii se afla într-o clădire mare, în care din octombrie până 
în aprilie am folosit treizeci de quarter  [ unitate de măsură englezească pentru cereale = 
290,7 litri] de cartofi în destilărie de alcool (o parte importantă din această cantitate am 
cultivat-o pe pământul nostru, iar restul am cumpărat-o de la ţăranii din împrejurimi). Din 
coaja cartofilor am pregătit furaje pentru vite, cu care am hrănit animalele destinate vân-
zării.”  (Pulszky Terézia, născută Walter Terézia: Din memoriile unei doamne maghiare, 1850) 

Împărţirea pe grupe a societăţii maghiare 

Să dăm exemple în baza gra-
ficului cu privire la procesul 

diferenţierii sociale! Să arătăm, 
care sunt cauzele schimbărilor! 
Să caracterizăm situaţia socială a 
diferitelor pături! Să recapitulăm 
situaţia iobăgimii cu ajutorul de-
senului grafic de la pagina 105!  [ T ]

Să trecem în revistă şi să 
punem într-un tabel datele 

referitoare la atitudinile despre 
viaţă ale nobilimii moşiereşti! Ce 
schimbări pot fi sesizate în această 
concepţie?  [ T ]

Să definim în baza sursei no-
ţiunea de jeler! Să prezentăm 

în baza sursei structura şi modul 
de funcţionare a marii moşii.  [ S ]

Castelul de la Csákvár al familiei Eszterházy  

Să caracterizăm castelele din 
imagine (mărimea, aspectul, 

etc.)! Să ne uităm la un conac al 
micii nobilimi construit în epocă! 
Să comparăm nivelul de viaţă al 
micii nobilimi cu cel al aristocraţi-
ei! [ C ]
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EVOLUŢIA NUMĂRULUI POPULAŢIEI DIN PESTA, BUDA ŞI ÓBUBA

Anii
Buda 

és Óbuda
Pest Împreună      

1720       9 600      2 600    12 200

1780     21 700      3 600    35 300

1800    24 300    29 900    54 200

1820    33 300    45 300    78 600

1830    38 600   64 100 102 700

1840    39 000   68 300 107 300

1850    50 100 128 000 178 100

Să stabilim ritmul de creştere demografică al Pestei şi al Budei! În care 
din cele două decenii a fost ritmul de creştere cel mai ridicat? Cum a 

evoluat raportul dintre numărul de locuitori din cele două oraşe? Care factori 
politici, economici şi geografici au determinat aceste schimbări?  [ O ]
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Rolul militar al nobilimii a devenit în secolul al XIX-lea învechit. Acest lucru s-a dovedit şi prin eşecul utimei 
ridicări la oaste a nobilimii, când oastea maghiară formată din nobili a suferit la Győr o înfrângere ruşinoasă în faţa 
armatei lui Napoleon. Formaţiunea neinstruită şi precar echipată nu a avut nicio şansă în faţa armatei franceze exer-
sate, bine coordonate şi bine echipate. Însă în bătălia de la Győr nu toată lumea a văzut doar înfrângerea. Să vedem 
în această privinţă două păreri diferite: cum a apreciat Petőfi Sándor şi Jókai Mór evenimentele?  în această privinţă două păreri diferite: cum a apreciat Petőfi Sándor şi Jókai Mór evenimentele?  

Rolul militar al nobilimii a devenit în secolul al XIX-lea învechit. Acest lucru s-a dovedit şi prin eşecul utimei 

Panoramă asupra Pestei şi Budei la începutul secolului al XIX-lea

Să trecem în revistă semnele dezvoltării cu 
ajutorul imaginilor ce prezintă oraşul în se-

colul al XVIII-lea (pag.95)!  [ T ]

„Insurecţia maghiară [ridicarea la oaste a nobilimii] este cea mai de-
făimată expresie în istoria Ungariei. Lovită de fierul plin de sânge al duş-
manului, de bagheta de aur a regelui, de biciul de batjocoră al propriei 
naţiuni. Zdrenţuită, murdărită, luată în derâs; lăsată pe câmpul de bătă-
lie nu ca pe un mort cinstit, pe care, dacă compatrioţii ei nu o înmormân-
tează, o face fiarele sălbatice; căci e ca un schelet de sperietoare uitat 
acolo pe câmp în bătaia vântului, a ploii care s-o sfârtece, s-o macine, 
până când se prăbuşeşte de la sine. 

     De această denumire s-au folosit doi necopţi unul împotriva celui-
lalt, ca şi copiii, ca argumente hotărâtoare. Aceasta a fost ţinta de trage-
re pentru soldaţi, preşul pentru politicieni, voalul de doliu pentru toate 
blazoanele. 

    Când la treizeci şi cinci de zile după bătălia de la Győr a reapărut 
palatinul József sub Győr cu un escadron călare de patruzeci şi patru de 
insurgenţi, pentru a spăla acea pată de pe stema ţării, alegând acelaşi 
câmp de bătălie ca barieră a existenţei divine, care a fost martora în-
frângerii sale, a ţinut în mână sabia scoasă din teacă tocmai când în ziua 
sosirii, s-a încheiat armistiţiul; a sosit însă destul de potrivit comandantul 
maghiar de oşti ca să-i poată înmormânta pe cei căzuţi. – Acolo au zăcut 
treizeci şi cinci de zile la morile de pe Szabadhegy în jurul fermei şi a  
capelei sub cerul liber al lui Dumnezeu: chiar şi morţi, martori grăitori ai 
faptului, că dușmanul nu a fost nicio zi stăpân pe desfăşurarea bătăliei, 
pe care a câştigat-o, fiindcă altfel şi-ar fi îngropat propriii morţi. Nouă 
sute optzeci şi cinci de bărbaţi maghiari şi-au aşteptat acolo aşternutul 
lor cel răcoros, iar când i-au înmormântat, cimitirul francez a fost mai 
mare, decât cel unguresc. Acum plugul le brăzdează pe amândouă şi nu 
există nici un mormânt amenajat pe care să-l ocolească. Această brigadă 
de martiri ai fidelităţii, ce treizeci şi cinci de zile au zăcut neîngropaţi, 
poate că merită acum după şaizeci şi şapte de ani (1876) o bucată de 
hârtie, pe care să fie scris, că ei au căzut pe câmpul onoarei! Şi merită, să 
ridicăm vălul, ce le acoperă numele, de pe renumele lor pângărit şi să-l 
aruncăm peste oasele lor transformate-n praf, ca un giulgiu care să le 
acopere ochii.”   (Jókai Mór : Cetatea anonimă, 1877) 

„Iar voi, care-afirmaţi cu atâta trufie:
  A noastră e patria şi al nostru e dreptul,
  Cu patria voastră ce aţi face voi oare,
  Dacă duşmanul ar da peste voi năvale? …

 Dar pentru astă-ntrebare, vă cer bunăvoinţa,
 Căci cât pe-aci era să uit de vitejia voastră de la Győr.
 Când o să ridicaţi odată monumentul 
 În cinstea eroicilor picioare, care fugit-au mâncând 
pământul.”
(Petőfi Sándor, În numele poporului, 1847) 

Să stabilim, în ce sunt de acord Petőfi şi Jókai! Care este principala diferenţă dintre ei în aprecierea bătăliei? În funcţie de ce 
criterii apreciază evenimentele Petőfi şi ce evidenţiază Jókai? Care ar putea fi motivul diferenţei între cele două aprecieri? 

Să discutăm, care apreciere este mai nuanţată! [ O ]

Confruntarea oştirii nobiliare cu francezii

Să facem o comparaţie între mesajul imagi-
nii şi cel al textului!  [ T ]

13

14

15

16

17



SZÉCHENYI ISTVÁN ŞI WESSELÉNYI MIKLÓS  Membrii 
familiei Széchenyi s-au numărat printre aristocraţii fideli 
curţii de la Viena. Contele Széchenyi István (1791-1860) 
s-a năcut la Viena şi a crescut în mare parte în mediu stră-
in. Printre strămoşii săi întâlnim mulţi aristocraţi educaţi, 
dornici să facă ceva pentru binele patriei lor (tatăl său, 
Széchényi Ferenc a fost întemeietorul Muzeului Naţional, 
iar unchiul său, Festetics György, întemeietorul şcolii Geor-
gikon). La vârsta adolescenţei intră în armată participând 
la ultimele confruntări armate ale războaielor antinapo-
leoniene. Pacea însă i-a încetinit avansarea, s-a săturat de 
viaţa militară şi a părăsit serviciul militar. 

Încă din timpul serviciului militar l-a cunoscut la Debre-
ţin pe tânărul aristocrat maghiar transilvănean, baronul 
Wesselényi Miklós (1796-1850). Tradiţiile familiei Wesse-
lényi se leagă de mişcările de independenţă ale stărilor. Ti-
nerii aristocraţi s-au împrietenit. Au cutreierat împreună
– fiind la studii, aşa cum era obiceiul vremii – Europa Oc-
cidentală. În prietenia lor legendară cei doi tineri au avut 
o importantă influenţă reciprocă. Széchenyi s-a apropiat 
de ideea naţională şi de tradiţii în timp ce Wesselényi, 
de curentele ideologice occidentale, cu precădere de 
liberalism.   

IMPLICAREA ÎN VIAŢA POLITICĂ, DIETA DIN 1825  
Széchenyi, ce provenea dintr-o familie înstărită, mai târziu 
a călătorit prin toată Europa. A cunoscut Anglia, care era în 
avântul dezvoltării sale economice şi politice, dar şi Imperiul 
Otoman din ce în ce mai înapoiat. Şi-a dat seama, că pentru 
a progresa Ungaria are nevoie de reforme, găsindu-şi ros-
tul vieţii sale în munca pusă în slujba dezvoltării ţării sale. 

Francisc I, care tocmai se confrunta cu revoluţiile şi cu 
trupele lui Napoleon, s-a străduit să introducă absolu-
tismul. Însă guvernarea pe bază de ordonanţe a declanşat 
împotrivirea stărilor. Împăratul, temându-se de desfășura-
rea din nou a mişcărilor revoluţionare în anii douăzeci, s-a 
străduit să îşi reglementeze raporturile cu stările maghiare, 
care dispuneau de importante poziţii de putere (impozi-
tele şi recrutările). În 1825 a convocat din nou dieta (de la 
1812 încoace, pentru prima dată). 

La dieta din 1825-1827, colaborarea dintre domni-
tor şi stări a fost restabilită. A fost prevăzut prin lege, 
că dieta va fi convocată din trei în trei ani. Domnitorul 
a respectat constituţia stărilor, în timp ce stările i-au dat 
impozitele solicitate şi recruţii. Guvernul şi-a recăpătat 
libertatea de acţiune în politica externă, iar consolidarea 
drepturilor stărilor a creat condiţii propice pentru mişcările 
reformiste declanşate în anii treizeci. 

La dieta din 1825 nu s-au adoptat încă reforme. Deşi 
adepţii înnoirilor au propus unele (vămi, relaţii urbariale, 
folosirea limbii maghiare), nobilimea s-a mulţumit cu 
apărarea drepturilor proprii. De aceea consideră isto-
riografia noastră, că perioada luptelor pentru realizarea 
transformărilor burgheze şi a afirmării naţionale, adică 
epoca reformelor, începe de la 1830. 

Progrese s-au făcut doar în privinţa limbii maghiare. La 
şedinţa pe circumscripţii a camerei inferioare Széchenyi 
István şi-a oferit venitul său pe un an în favoarea spriji-
nirii unei societăţi de oameni de ştiinţă, care să se ocupe 
de dezvoltarea limbii maghiare. Exemplul său a fost urmat 
de mai mulţi aristocraţi, iar prin donaţiile lor s-a  înfiinţat 
Academia Maghiară de Ştiinţe. 

LUCRĂRI CU CARACTER PROGRAMATIC: CREDIT (HI-
TEL)  ŞI DESPRE PREJUDECĂŢI  (BALITÉLETEKRŐL) De 
la sfârşitul secolului al XVIII-lea s-au născut numeroase 
opere analitice pentru rezolvarea problemelor economice 
şi politice. Însă opinia publică a epocii nu i-a prea urmărit 
pe aceşti autori de origine nobiliară sau burgheză, iar nici 
nevoia transformărilor nu era aşa presantă. Din cauza în-
cetării condiţiilor economice favorabile în agricultură, 
spre sfârşitul anilor 1820 nobilimea a ajuns în criză, 
ceea ce a făcut-o mai receptivă la reforme. Asta i-a adus 
succesul lucrării programatice a lui Széchenyi: Creditul
care a apărut în 1830 având după aceea încă şase ediţii. 

Széchenyi s-a străduit să-şi convingă cititorii despre ne-
cesitatea reformelor din prisma economiei. El a încercat să 
dovedească nobilimii, care se bucura de privilegii, că aces-
tea nu mai servesc interesele sale. Legea neînstrăinării 
moşiei îl împiedică pe nobil să contracteze credite, fi-
indcă moşia sa inalienabilă nu putea servi drept gaj pentru 
acoperirea creditului. Obligaţiile iobagilor (robota) nu 
contribuie la o gospodărire eficientă. 

Printre trăsăturile de bază ale programului său s-a situ-
at evitarea confruntărilor sociale, asigurarea unei evoluţii 
lente, dar continue şi organice. De aceea, el a dorit să 
evite confrunările cu conducerea de la Viena. A consi-
derat Austria – şi Rusia pe care se baza prin sistemul Sfintei 
Alianţe – mult prea puternice în comparaţie cu forţa Unga-
riei. Ba chiar a sperat protecţie faţă de Rusia din partea Aus-
triei. Széchenyi s-a îngrozit mereu de masele considerate 
de el uşor de manipulat. A continuat să menţină rolul 
conducător al aristocraţiei, dar programul său a fost de 
fapt îmbrăţişat şi realizat de nobilimea mijlocie maghiară. 

Pentru a obţine acceptarea ideilor sale, după lucrarea 
Credit, Széchenyi şi-a expus programul său politic în două 
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noi lucrări (Lumea, 1831 – Stadiu, 1833). În Stadiu (titlul 
face referire la stadiile de dezvoltare) a prezentat cele mai 
necesare schimbări grupate într-o ordine logică însu-
mând 12 puncte. 

Wesselényi Miklós şi-a formulat programul său refor-
mist aproape consecutiv cu apariţia Creditului (1831). Însă 
opera baronului a putut fi  publicată abia în 1833 şi astfel, 
ea a avut un impact mult mai mic. Programul lui Wesse-
lényi a abordat problemele în esenţă din perspectiva poli-
tică. Cunoscând şi cinstind rezistenţa stărilor, a intenţio-
nat să atragă tocmai această forţă de partea reformelor. 
De aceea, el l-a văzut garanţia şi punctul de pornire al pro-
gresului în extinderea participării la  treburile politice ale 
statului ungar, şi de aceea – spre deosebire de Széchenyi – 
şi-a sumat şi confl ictul cu cercurile conducătoare vieneze. 
Şi chestiunea iobăgiei a abordat-o din perspectivă politică. 
Nobilimea trebuie să atragă prin concesii ţărănimea de 
partea sa (de exemplu, să-i permită răscumpararea obli-
gaţiilor) ca să poată porni lupta împotriva conducerii vie-
neze pentru apărarea intereselor naţionale maghiare. 

Cei doi reformişti aristocraţi care au pornit la drum îm-
preună, au crezut cu convingere în toată perioada în sco-
pul fi nal, crearea unei Ungarii în curs de îmburghezire 
şi puternice. Însă în privinţa căilor de urmat – cum am vă-
zut – s-au îndepărtat unul de altul. Adepţii reformelor l-au 
sprijinit de la mijlocul anilor treizeci din ce în ce mai mult 
pe Wesselényi, iar apoi pe politicienii (Kölcsey, Deák, Kos-

suth), care au reprezentat şi apoi au continuat programul 
său politic.  

ACTIVITATEA PRACTICĂ A LUI SZÉCHENYI  În cazul lui 
Széchenyi este greu să faci încă de la începutul activităţii 
sale o distincţie clară între opera sa teoretică şi cea practi-
că. Acest om creator a dorit să servească progresul naţiunii 
sale în numeroase domenii ale vieţii, de la cultivarea limbii 
la transporturi şi divertisment. Széchenyi a considerat An-
glia, cu dezvoltarea ei organică, o ţară-model şi în acţiunile 
sale practice. 

A considerat important să convingă aristocraţia
pentru cauza reformelor. Ca să dea prilejuri pentru o via-
ţă de societate mai intensă, a înfi inţat la Pesta (1827), după 
model englez, casino şi a încetăţenit cursele de cai. 

Széchenyi a jucat un rol de seamă în dezvoltarea 
transporturilor. A sprijinit şi a stimulat transportul pe 
vapoare cu aburi (pe lacul Balaton), amenajarea cursurilor 
de apă (amenjarea Porţilor de Fier, făcând posibilă naviga-
ţia pe Tisa şi pe Dunăre), construirea reţelei de căi ferate, 
construirea de poduri (Podul cu Lanţuri). A pus mult sufl et 
în dezvoltarea industriei (Moara cilindrică, Uzina de va-
poare de la Óbuda, Turnătoria de fi er a lui Ganz Ábrahám). 
Pentru a asigura construirea acestora a fost dispus şi să ac-
cepte slujbe de funcţionar al statului. În anii 1840 popular 
l-au făcut mai degrabă acţiunile sale concrete şi nu atât 
vederile sale politice. 

Arhivă

SZÉCHENYI ISTVÁN ŞI 
WESSELÉNYI MIKLÓS  

„Am cutreierat împreună mare parte din Germania, Franţa, Anglia; şi întrucâtva 
mi s-au mai lărgit cunoştintele, opiniile, ba chiar pot să spun că mi s-a lărgit sufletul 
graţie acelui contact, ce mi-a făcut o stare din cele mai nobile şi sincere, pe care o voi 
recunoaşte mereu cu cea mai de preţ recunoştinţă şi nici Wesselényi nu a devenit – 
cel puţin aşa mă amăgeşte conştiinţa – un om rău în orice privinţă, prin faptul că m-a 
cunoscut. Vai, ce momente minunate am petrecut împreună. (…) Mă simt cu totul 

Familiile Széchenyi şi Wesselényi    

Să trecem în revistă asemă-
nările şi deosebirile între 

situaţia celor două familii! În ce 
măsură au putut influenţa legătu-
rile lor de familie punctele lor de 
vedere?  [ T ]

 Wesselényi Miklós 
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emoţionat, când îmi reamintesc de aceste momente dulci-amărui ale vieţii mele, invi-
diind nespus de mult străinătatea şi mai cu seamă măreţia Britaniei, am cunoscut tot 
mai mult dintr-acele plăceri sufleteşti, care mi-au inspirat o armonie îngerească şi nu 
vânătoare de plăceri materiale (…) Ne-am gândit în sinea noastră că noi doi, căci cine 
altcineva, ne vom face fie cu succes, fie fără, datoria noastră patriotică.”  (Din jurnalul 
lui Széchenyi István)

În ce sens a însemnat pentru Széchenyi o satisfacţie uriaşă călătoria sa în Europa Oc-
cidentală? Să formulam pe scurt, ce convingeri s-au confirmat în cei doi tineri aristo-

craţi! [ T ]

Széchenyi, tânărul călător

Ce filosofie a vieţii exprimă 
imaginea? Să tragem câteva 

concluzii în baza îmbrăcăminţii tâ-
nărului?  [ O ]

Călătoriile lui Széchenyi István

Să stabilim, în ce teritorii a întreprins călătorii cel mai des Széchenyi? Ce conside-
rente au determinat alegerea destinaţiei de călătorie? De ce Wesselényi a întreprins 

doar o singură călătorie importantă? Ce experienţe se puteau acumula pe parcursul călă-
toriilor din acea epocă?  [ T ]

IMPLICAREA ÎN VIAŢA POLITICĂ , 
DIETA DIN 1825   

„Spiritele au fost cuprinse de o ciudată stare 
de încântare, când aud că un tânăr maghiar 
de neam nobil, gardian al sfintei coroane a 

ţării [baronul Ötvös Ignác], a acţionat în comitatul vecin în calitate de comisar; iar în 
numele Maiestăţii Voastre preaînalte a înconjurat cu oştirea sa casa comitatului în 
care nici Maiestatea Voastră nu obişnuieşte să intre cu alai militar. Stările, după citirea 
propunerilor către Maiestatea Voastră, am fost ameninţati cu sistarea adunării noast-
re şi astfel ne-a pus piedică esenţialului adunării noastre; funcţionarii, în ciuda drep-
turilor nobiliare, au fost luaţi sub pază militară fără nicio avertizare; asupra curţilor lor 
nobiliare şi a drepturilor şi moşiilor lor s-a dat năvala jignitoare; s-a obligat la încălca-
rea jurământului; prin punerea sub sechestru a procesului verbal şi a hotărârii comi-
tatense a fost blocată calea adresării legale, deci nu s-a sfiit să calce în picioare orice 
drept şi echitate şi prin aceasta, să încalce autoritatea Maiestăţii Voastre prin abuzul 
de putere exercitat; - şi cum am auzit că, sub diferite pretexte, vrea să viziteze şi alte 
comitate şi să calce în picioare instituţiile [constituţia] ţării dorind a sfârteca peste tot 
legăturile dragostei pentru principe ca cele ale copilului faţă de părinte. (…)”    (Din 
petiţia comitatului Bars, 1823)

Să stabilim scopul petiţiei! Să 
trecem în revistă nemulţu-

mirile enumerate! Pe ce baze de 
principiu se situează comitatul? Să 
arătăm în baza celor învăţate des-
pre comitate, ce greutate a putut 
avea petiţia în acea epocă! [ T ]
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„Conform legilor, în Ungaria ar fi trebuit convocată din trei în trei ani 
dieta, dar din 1811 şi până în 1825 nu s-a ţinut nicio dietă. Francisc a avut 
motivul său pentru care nu s-a ţinut dietă, în timpul decurs de atunci, 
s-au comis atâtea ilegalităţi, încât convocarea stărilor nu ar fi adus nimic 
bun. Atunci s-a produs şi acel ruşinos faliment al statului cu devaloriza-
rea banilor de hârtie, în urma căreia multe familii din toată ţara au ajuns 
la sapă de lemn. 

(...) Deoarece comitatele nu şi-au plătit impozitele şi nici recruţi n-au 
mai trimis nici după prima avertizare a cancelariei aulice, s-au văzut nevo-
ite să îndeplinească aceste îndatoriri împotriva voinţei lor. În acest scop 
au fost citaţi la Viena câţiva domni din rândurile înaltei aristocarţii, a că-
ror servilism i-a făcut să poată fi folosiţi pentru orice. Aceştia au fost nu-
miţi comisari regali cu puteri depline trimişi în comitatele cu probleme, 
ca să stoarcă de acolo impozitele şi recruţii. Iar armata staţionată în ţară a 
primit ordine corespunzătoare de a executa ordinele comisarilor regali. 

Contele Cziráky Mózes Antal, contele Zichy Ferenc, baronul Eötvös 
Ignác senior, contele Keglevich János şi Lónyay Gárbor au fost acele cre-
aturi gata de orice: au servit Curtea foarte devotat. (...)

Cu toate că domnii comisari regali au reuşit să impună voinţa curţii 
de la Viena, destinul acestor marionete ale absolutismului nu a fost de-
loc de invidiat. Stările comitatului Zemplén l-au insultat atât de intens 
pe Lónyay Gábor, încât în urma acesteia a dat în paralizie şi în scurt timp 
şi-a dat duhul. Numele baronului Eötvös Ignác a decorat geamurile câr-
ciumelor de la sate, aproape peste tot în ţară. Încă îmi mai amintesc de o 
scrijelire din aceasta în perete. Suna în felul următor: »Eötvös, nemerni-
cul bun de spânzurătoare, comisarul regal al comitatului Hont, trădăto-
rul de patrie.« Dar nici ceilalţi n-au dus-o mai bine. (...)

Guvernământul de la Viena, în ciuda ezitărilor sale, n-a avut încotro 
şi a convocat dieta. (...)”  (Kászonyi Dániel: Cele patru epoci ale Ungariei, 
1868)

Să stabilim în baza sursei, în ce a constat forţa comitatului! Să explicăm, 
care factori au făcut posibil ca cea mai importantă scenă de luptă îm-

potriva politici curţii vieneze să devină comitatul!  [ T ]

„Eu aici nu am nici un cuvânt. Nu sunt membru al camerei deputaţi-
lor. Dar sunt moşier şi dacă se va înfiinţa vreo instituţie, care să dezvolte 
limba maghiară, care să ajunte printr-aceasta educaţia ungurească, eu 
sacrific veniturile mele de un an în acest scop.”  (Discursul lui Széchenyi în 
Camera Inferioară, 1825)

Ce a oferit Széchenyi István şi de ce? Care a fost scopul direct şi cel in-
direct al gestului său? Ce rol a jucat oferta sa în istoria epocii respective 

şi în viaţa lui Széchenyi?  [ T ]

Sala de şedinţe a Camerei Superioare 

Să ne reamintim, cine participau la şedin-
ţele Camerei Superioare? Ce schimbare s-a 

produs în decursul secolului al XVIII-lea în pri-
vinţa punctului de vedere al grupului social cel 
mai numeros din Camera Superioară?  [ T ]

Oferta lui Széchenyi din Camera Inferioară în 1825    

Széchenyi István şi foaia de titlu a lucrării Credit apărută în 1830. 
Széchenyi şi-a dedicat lucrarea „fiicelor patriei” maghiare. 

În ce măsură a jucat data apariţiei şi persoa-
na autorului un rol în succesul cărţii? Să tre-

cem în revistă, ce date apar pe foaia de titlu!   [ T ]

LUCRĂRI CU CARACTER PROGRAMATIC: 
CREDIT ŞI DESPRE PREJUDECĂŢI
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„Trebuie considerat a fi un lucru ridicol sau mai degrabă trist când cineva face foame 
având turme întregi  şi hambarele pline sau poate chiar moare de foame? Este ridicol 
sau trist dacă un moşier care are ogoare mănoase întinse, fâneţuri, păduri, vii, etc., nu 
plăteşte impozit şi practic aproape că nu poartă nici o părticică din poverile acestei 
ţări şi căruia mulţi îi muncesc pe gratis – deci dacă un asemenea moşier sărăceşte, 
încât în afară de datoriile lui nesfârşite nu-i mai rămâne nimic?
    Dar de ce este aşa? – şi oare asta trebuie să rămână întocmai, sau poate nu trebuie; 
    Dacă unul are nevoie de bani, pe lângă toate bunurile sale, poate el oare primi 
împrumut suficient pe camătă rapid şi uşor? (…) În lipsă de credit poate primi doar 
în condiţii de cămătorie foarte rele. Câţi şi câţi moşieri cunosc doar eu care n-au bani 
niciodată şi a cărui comoară îi este închisă dinaintea lui. (…) 
     Şi aceasta este schema situaţiei moşiilor noastre şi de aici se vede că e mai degrabă 
o vorbărie dacă avem credit sau nu, ca obiecte imobile, casă, vite, grâne, etc.
    Mulţi învinuiesc guvernul pentru înapoierea lor. În imaginaţia lor, mizeria în care 
trăiesc s-ar datora Appaldo-ului [arenda regalelor], treizecimei. Dacă acestea n-ar fi, 
totul ar merge ca pe roate. Mulţi vor să-şi facă norocul în detrimentul vecinilor noştri, 
cu care avem un domnitor comun şi îi tot oboseşte pe aceştia cu vămile şi doar cu 
vămile. (...) 
      Existenţa robotei merită şi mai mare atenţie şi acea pagubă, care decurge din ea, 
care s-ar putea nega la fel de greu precum 2 × 2 = 4. 60 de mii de rotote pe an, aproa-
pe că echivalează cu munca care uşor s-ar putea face cu 20 de mii de zilieri. Şi cine 
nu şi-a dat seama de diferenţa dintre munca de robotă şi a celei cu plată şi mai ales 
a celei cu contract, că aceeaşi muncă pe care un iobag o poate efectua cu plugul său 
stricat, căruţa sa şubredă, vitele sale slăbănoage în 52 de zile, sau slujitorul acestuia 
neîndemânatic cu copilul său fraged în 104 zile,  o face cu oamenii plătiţi, cu unelte 
bune şi vite sănătoase, sau cu contract, în mai puţin de un sfert din timpul menţio-
nat!”  (Széchenyi István: Credit, 1830)

„O dată Creditul. Dar Creditul, dacă nu vrem să pedepsim mult prea sever nici o clasă 
prin excluderea de a beneficia de el, nu poate fi introdus cu succes real, atâta timp cât 
nu este 

- a  2-a oară – desfiinţată  Aviticitas [ interdicţia de înstrăinare]. Desfiinţarea acesteia 
atrage după sine în mod inevitabil 

- a 3-a oară -  desfiinţarea Fiscalitas  [a dreptului exclusiv al trezorăriei asupra moşiilor 
rămase fără stăpân] . După cum nu e suficient, dacă creditorul pur şi simplu execută 
imobilul, ci el trebuie să-l deţină cu toată proprietatea, căci altfel la dobândă mică nu va 
acorda bani; iar de mai adesea ar putea fi creditorul nenobil decât nobil ungur: urmează 
în mod inevitabil pentru toată lumea 

- a 4-a oară – Jus Proprietatis [dreptul de proprietate asupra moşiei]. Iar dacă şi ne-
nobilul poate avea în proprietate un imobil, are nevoie de un curaj complet al averii şi 
siguranţei personale, adică

- a 5-a oară – egalitate în faţa legii. Şi fiindcă legea explicată mereu de aceeaşi partidă 
este lipsită de succes

- a 6-a oară – apărător legal de interese [apărător ales]. Aceste două legi din urmă 
atrag după sine faptul că

- a 7-a oară – casieria casei [bugetul comitatului] şi cheltuielile dietei să fie susţinute 
şi de către nobili proporţional cu mărimea moşiei lor. În urma acestor legi patria va prin-
de din nou viaţă, iar mişcarea devenind mai intensă, se poate deduce în mod evident că

- a 8-a oară – amenajarea apelor, construcţia şi întreţinerea drumurilor, precum şi 
vămile interne – plătite de toată lumea în mod egal – să fie atribuţii ale dietei, căci în 
asemenea treburi e nevoie de armonie şi bună înţelegere.

Dar pe lângă toate acestea, hărnicia nu va putea progresa în paşi mari; şi astfel trebu-
ie date la o parte, ca pe o piedică dăunătoare

- a 9-a oară – monopolurile, breslele, limitaţiile [preţuri maxime impuse de stat] şi 
alte măsuri de acest gen, pentru totdeauna.

Dar ca ţara să nu se înstrăineze de tot, iar inteligenţa străină să nu sufoce şi mai uşor, 
şi mai iute orice specific naţional, ca şi acuma

- a 10-a oară – începând cu prima zi a anului 1835 să fie valabile în ţara noastră numai 
legile, sentinţele, ordinele, cererile, contractele, înţelegerile, dările de seamă scrise sau 
ce se vor scrie în limba maghiară!

Toate acestea însă nu vor fi suficente pentru bunul mers al patriei ungare; în porun-
cile cele mai înalte va trebui să existe o uniformitate deplină, astfel ca

- a 11-a oară – guvernarea să se facă cu consultarea şi participarea Consiliului Loco-
tenenţial.

Iar garanţia acestora toate să fie
- a 12-a oară – opinia publică. “  (Széchenyi István: Stadiu, 1833)

Pentru cine a fost scrisă lucra-
rea? Să formulăm, în ce vede 

Széchenyi însemnătatea creditu-
lui? Să stabilim, care sunt trăsă-
turile sistemului pe care lucrarea 
le contestă! Cum se raportează 
Szechenyi faţă de conducerea de 
la Viena şi faţă de provinciile ere-
ditare?  [ T ]

Să trecem în revistă pro-
blemele considerate de 

Széchenyi că trebuie schimbate! 
Care domenii sunt mai bine enun-
ţate şi care mai neglijate? Care 
chestiuni importante nu sunt abor-
date de autor? Să arătăm, care sunt 
cauzele acestui fenomen! Să reali-
zăm un desen grafic despre mersul 
logic al gândirii lui Széchenyi!  [ T ]

Széchenyi István în prim-planul podului visat de el, 
cu denumirea „Lánchíd”
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„Faptul că mulţi magnaţi sunt plini de prejudecăţi împotriva stării nobililor, la 
care priveşte cu dispreţ, mă doare! – nu pot nega acest lucru. Dar să urmărim mai de 
aproape care este acel raft înalt, de la înălţimea căruia un magnat priveşte de sus cu 
dispreţ starea nobiliară; oare deţine el averile sale străvechi ca baron sau în calitate 
de conte, îi dă lui aceste cinci litere drepturile, libertăţile, prerogativele [privilegiile]? 
Întocmai că nu: el deţine averea sa ca nobil, este scutit de impozite şi alte poveri, şi 
numai fiindcă e om nobil sunt inviolabile  persoana sa, bunurile sale, moşia sa (...)

      Faptul că printre magnaţii noştri întâlneşti rar oameni într-adevăr culţi, învăţaţi, 
nici nu ar putea fi altfel din cauza educaţiei lor. În educaţie, la ei, în privinţa oricărei or-
dini şi apartenenţă confesională, sunt nenumărate stănjeneli: dar ceilalţi [nobilimea] 
suferă doar de acele deficienţe, care apar de obicei în educaţia publică, spre deose-
bire de educaţia magnaţilor în care mai sunt şi alte lucruri, prostii cauzate de ei şi de 
părinţi, indiferent dacă educarea se face acasă sau în instituţie publică. 

     Prejudecata ţărănimi faţă de nobilime, şi vai ce durere! – chiar ura am putea 
spune – are într-adevăr origini triste; prin asta prăpastia dintre cele două stări creşte 
jignitor de mult, rănile cauzate se înveninează şi despărţindu-se rămân lipsiţi de pu-
tere aceia care pentru a se   salva pe sine sau pentru a colabora  ar avea atâta nevoie 
să îşi dea mâna şi care uniţi ar fi puternici. (...)

     Din cele mai sus scrise, am convingerea că toate cele privitoare la starea ţără-
nimii care îşi are originea în iobăgie trebuie să se schimbe. Prin aceasta, constituţia 
noastră legală (...) nu doar că nu va avea de pierdut, ci dimpotrivă, va fi consolidată, 
ba chiar salvată de pericolul pieririi. Cu cât o naţiune constă din indivizi investiţi cu 
drepturi, cu atât este mai puternică. Dacă binefacerile constituţiei cetăţeneşti vor fi 
simţite şi de ţărănime şi va avea parte de acelea, cu siguranţă că va purta grija dăi-
nuirii acesteia, nu aşa cum acum, resimte mai degrabă doar poverile şi mai că deloc 
folosul ei sau e nespus de pornit împotriva acesteia.” (Wesselényi Miklós: Despre preju-
decăţi, 1831)

Să facem o comparaţie între afinităţile sociale ale lui Széchenyi şi cele ale lui Wesse-
lényi! Cum vede Wesselényi chestiunea ţărănescă? Ce este comun şi ce diferă la cei 

doi politicieni în privinţa chestiunii iobăgiei? [ O ]

Opera lui Wesselényi Miklós Despre prejudecăţi 
scrisă în 1831, dar care a apărut abia în 1833

În ce măsură a putut influ-
enţa impactul operei asupra 

publicului dat fiindcă cenzura a 
permis apariţia sa abia după mai 
mulţi ani? [ T ]

ACTIVITATEA PRACTICĂ 
A LUI SZÉCHENYI   

Exemplar din acţiunile Societăţii Balaton de 
Transport pe Vapoare cu aburi 

Ce este o acţiune? De ce s-au 
emis acţiuni la înfiinţarea unei 

întreprinderi economice? De ce a 
considerat Széchenyi importantă 
introducerea transportului pe va-
poare cu aburi în Ungaria? Să dis-
cutăm ce poate face un om –chiar 
şi unul atât de activ şi înstărit, ca 
şi Széchenyi – pentru dezvoltarea 
transportului!   [ T ]

Caricatură de epocă despre activităţile practice ale lui Széchenyi

Să trecem în revistă, la care activităţi ale lui Széchenyi face trimitere 
caricatura! Cu ce scop a fost ea desenată?  [ T ]
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Baza politicii de reforme a lui Wesselényi şi a 
lui Széchenyi 

Unde întâlnim asemănări şi 
unde există deosebiri în con-

cepţiile celor doi oameni politici? 
Să desluşim cauzele acestora! Să 
discutăm posibilităţile de colabora-
re dintre cei doi oameni politici!  [ T ]

Prima cursă de cai la Pesta în 1827 şi clădirea Casinoului din Pesta proiectat de Hild József. Széchenyi a jucat un rol de iniţiator în ambele afaceri

Ce scopuri l-au condus pe Széchenyi în introducerea în Ungaria a curselor de cai şi a casinoului?  [ T ]
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Prietenia dintre cei doi ti-
neri aristocraţi şi apoi des-
părţirea lor s-au desfăşurat 
sub ochii contemporanilor 
vremii devenind tema cen-
trală a vieţii de societate. Şi-
au dat seama împreună de 
vocaţia vieţii lor, iar scopu-
rile le-au fost comune: înăl-
ţarea patriei şi înflorirea ei 
cât mai intensă. Însă tem-
peramentul lor, metodele 
de urmat şi ritmul progre-
sului în realizarea idealuri-
lor a fost diferit.

Prietenia dintre cei doi ti-

lor a fost diferit.

Prietenia dintre cei doi ti-
„Am câştigat enorm de mult prin faptul că l-am cunoscut mai îndeaproape pe 

Wesselényi Miklós. Voi trăi cu el mereu într-o prietenie strânsă şi de nedespărţit, simt 
acest lucru.”  (Jurnalul lui Széchenyi, 1821) 

               „Tu vrei să te cerţi şi să te pui cu guvernul! Şi eu, doar că nu acum – în toiul 
slăbiciunii noastre – ci când vom prinde putere. Tu doreşti să devii – să zic aşa – eroul 
principal al unei piese triste, iar eu îmi doresc succesul. (...) Te rog în numele prieteniei 
noastre înălţătoare – care nu cunoaşte nici secrete şi nici sentimentalisme înflăcărate 
– nu te lăsa înşelat de tine însuţi (...) căci cât timp tu străluceşti prin Sătmar, se ofileşte 
inima patriei. (...) La fel ca tine, şi eu sunt dispus să rup acea sfântă legătură a prieteni-
ei, care ne uneşte, de dragul binelui public. Eu te voi cinsti şi iubi mereu foarte, foarte 
mult.“  (Scrisoarea lui Széchenyi către Wesselényi, 1831) 

     „Este îndrăgostit în politica spărgătorului de ziduri. Înoată mereu contra curen-
tului. Vrea totdeauna să încingă cătlanul cu aburi, fără să folosească ventilul acelei 
maşinării.“  (Scrisoarea lui Széchenyi)

      „Prietenia mea cu Wesselényi este cât se poate de sinceră, iar încrederea mea 
în caracterul său este într-atât de puternică încât să nu mă determine falsa ruşine să 
dau crezare unor asemenea vorbe prosteşti spuse-n vânt. Faptul că Széchenyi este 
bogat, nu este meritul său, precum nu e greşala mea, că eu sunt sărac. Experienţele 
sale şi spiritul său – nu moşiile – îl fac să fie superior mie. Dat fiind că ţara binefacerilor 
morale a fost dintotdeauna republica, de aceea îl consider întru totul asemenea cu 
mine, şi chiar dacă veniturile sale, rangul său, moşiile sale valorează de zeci de mii de 
ori mai mult decât ale mele, sunt convins, că gândeşte şi crede ceea ce cred şi eu!”   

      “Inima lui e credincoasă patriei sale, ea a crăpat de amărăciunea pentru patria 
sa (…) Sărmane leu, ce s-a ales de tine!”  (Wesselényi despre Széchenyi, 1821 şi 1848)

Să arătăm care sunt trăsătu-
rile comune şi care sunt cele 

diferite în personalitatea, moti-
vaţiile şi politicile celor doi mari 
oameni politici! Să discutăm tră-
săturile personale, motivaţiile de 
familie, rolul pământului natal în 
evoluţia unei cariere politice! [ T ]
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DIETA DINTRE ANII 1832-1836  În anul 1830 şi Ungaria a 
fost afectată de epidemia de holeră, ale cărei consecinţe 
au zguduit viaţa politică. În epidemie şi-au pierdut viaţa 
sute de mii de oameni. În zonele de răsărit ale Ţinutu-
lui de Sus al Ungariei, frica faţă de îmbolnăvire precum şi 
lipsa de încredere în moşieri, respectiv în funcţionarii co-
mitatenşi a dus la răscoală (1831). Iobăgimea care trecu-
se la atacarea nobilimii a putut fi stăpânită numai cu forţa 
armatei. Mişcarea a atras atenţia nobilimii asupra faptului 
că problema iobăgească este atât din punct de vedere 
economic, cât şi politic, nerezolvată. Astfel, comitatele au 
trimis în dieta dintre anii 1832-1836 numeroşi delegaţi 
înclinaţi spre reforme (de exemplu, pe Kölcsey Ferenc din 
Sătmar, pe Deák Ferenc din Zala).

Reformiştii cu idei liberale şi naţionale au subliniat două 
argumente importante pentru rezolvarea chestiunii io-
băgeşti. În cazul în care nobilimea reuşeşte să atragă de 
partea sa iobăgimea (unificarea intereselor), atunci se va 
putea opune cu succes guvernului de la Viena. Pe de altă 
parte, în acest fel au dorit să pună capăt pe viitor vărsărilor 
de sânge similare celor din răscoala recentă. Acţiunea lor a 
fost la început încununată de succes, iar camera inferioară 
a acceptat răscumpararea pe vecie a iobăgiei. Conform 
acesteia, iobagii puteau să scape de obligaţiile lor urba-
riale, în urma încheierii unei înţelegeri voluntare cu mo-
şierul. Pământurile urbariale (parcelele  iobagilor) pe care 
până acum iobagii le-au avut doar spre folosinţă, putea 
ajunge în proprietatea lor (pe bază de contract legal). Iar 
nobilii, pe de o parte, ar fi putut angaja muncitori cu pla-
ta din banii primiţi pentru răscumpărare, pe de altă parte, 
ar fi putut acoperi costurile investiţiilor necesare în urma 
renunţării la robota iobagilor (animale de jug, unelte agri-
cole, construcţii agricole). 

Propunerea dietei a fost însă respinsă de domnitor. 
Apoi, curtea a pornit la contraatac în comitate pentru a 
obţine schimbarea indicaţiilor date delegaţilor. Prin mitui-
re şi  îmbătare a reușit să atragă de partea sa o parte dintre 
nobilii opincari. Astfel, multe indicaţii au fost modificate 
(şi Kölcsey a fost nevoit să îşi depună mandatul). Cauza 
răscumpărării iobăgiei pe vecie eşuase atunci, obţinân-
du-se doar concesii mai mici. Însă victoria guvernului s-a 
dovedit doar temporară. 

ATACUL ŞI EŞECUL GUVERNULUI  Faptul că tabăra refor-
miştilor câştigase teren a fost resimţit şi de guvern. Cancela-
rul Metternich, de pe lângă domnitorul minor Ferdinand al 
V-lea (1835-1848), întronat după  moartea lui Francisc I, care 
a dispus de puteri nelimitate, şi-a propus să ia măsuri ferme. 

În prima fază i-a atacat pe tineri, mai ales stagiari în 
drept (juraţi) participanţi ca obsevatori la şedinţele die-
tei favorabili reformelor (care îi ovaţionau pe reformişti şi 
îi huiduiau pe guvernamentali), arestându-le conducătorii 
(de exemplu, pe Lovassy László, 1836). Apoi a fost arestat 
Wesselényi pentru un discurs ţinut în comitatul Sătmar 
care – în ciuda interdicţiei guvernului – a asigurat trans-
parenţă lucrărilor dietale. Nu a scăpat de arestare nici 
tânărul Kossuth Lajos (1837), care a participat la şedin-
ţele dietei ca reprezentant al unui aristocrat absent fiind 

luat de îndată în seamă de opoziţia reformatoare. Kossuth 
a redactat Jurnalele dietei iniţiate de Wesselényi, copiate 
de mână şi răspândite sub formă de scrisori. După înche-
ierea lucrărilor dietei, el şi-a continuat această activitate. A 
publicat fără aprobare Jurnalele şedinţelor comitatense.   

Lovassy şi Kossuth au fost întemniţati, pe Wesselényi de 
asemenea l-au condamnat, chiar dacă pedeapsa primită a 
fost suspendată din cauza bolii de ochi de care a suferit. 
Prin modul guvernului de a proceda încălcând drepturile 
stărilor (nobilii au fost reţinuţi fără o decizie judecătoreas-
că) guvernul a determinat pe nobili să treacă de partea 
reformiştilor.  Astfel, la dieta dintre anii 1839-1840 opo-
ziţia condusă de Deák Ferenc a obligat guvernul să 
dea înapoi. Cei închişi au fost graţiaţi şi au fost adoptate 
numeroase legi în favoarea dezvoltării economice (legea 
bonurilor de schimb, libertatea înfiinţării de fabrici, a so-
cietăţilor pe acţiuni, a comerţului). A fost votată şi legea 
referitoare la răscumpărarea pe vecie a iobăgiei, deşi 
aceasta nu a atras după sine vreo schimbare evidentă. 
Iobagii nu au avut bani, iar nobilimea – fără riscul de a-şi 
pierde totul – nu a permis plata răscumpărării, de aceea, 
până în 1848 doar 1% din iobagi îşi răscumpăraseră pro-
pria stare socială. 

PROGRESIŞTII CUGETĂTORI  Acţiunea taberei reformişti-
lor nu a lăsat rece nici opoziţia nobiliară conservatoare. 
Aristocratul care a scris un manifest împotriva Creditului 
(Taglalat-Disecare, 1831), Dessewffy József [dezsőfi] nu a 
respins reformele (răscumpărarea pe vecie, libertatea cu-
vântului şi a presei, nobilimea să plătească anumite impo-
zite), însă el a considerat că progresul Ungariei nu se va 
datora îmburghezirii, ci menţinerii „vechii constituţii,” 
care asigură independenţa şi reconfirmării vechilor 
drepturi ale stărilor. 

La sfârşitul anilor 30, un grup de tineri aristocraţi (ne-
oconservatori, progresişti-cugetători) au propus – împo-
triva taberei reformiştilor consideraţi de ei radicali – refor-
me lente, ţinând cont de interesele economice şi politice 
ale aristocraţiei. Au susţinut răscumpărarea pe vecie a io-
băgiei la dieta din 1839-1840 şi şi-au asumat şi cauza lim-
bii maghiare. Prin reformele lor modeste s-au străduit să 
atragă de partea lor opinia publică nobiliară favorabilă 
taberei reformiştilor. Conducătorul lor, Dessewffy Aurél,  
s-a străduit să-l convingă şi pe Metternich, că politica de 
respingere a oricăror schimbări este greşită. A atras atenţia 
asupra faptului că răspândirea ideilor liberale şi naţionale 
nu mai poate fi stăvilită. Astfel că şi guvernul va trebui să 
prezinte reforme (limba maghiară, chestiunea iobăgiei) şi 
să-şi mărească suportul politic. 

TABĂRA LIBERALĂ  În anii 40 – în urma lipsei lui Kölcsey şi 
a lui Wesselényi – liderul opoziţiei a devenit Kossuth La-
jos, proaspăt eliberat din închisoare ca martir. Acest lucru 
s-a datorat mai ales guvernului, care a dorit să-l controleze 
prin asigurarea pentru el a unei opinii publice oficiale (ţi-
nută sub observaţie de către cenzură). Guvernul a obţinut 
ca Lajos Kossuth să fie solicitat de către Landerer Lajos să 
redacteze ziarul Pesti Hírlap, care tocmai atunci fusese lan-

19. Desfăşurarea epocii reformelor 
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sat (ianuarie 1841).  Kossuth a făcut din Pesti Hírlap un 
ziar popular (numărul abonaţilor a crescut în scurt timp de 
la 60 la 5200 de persoane), iar genul publicistic introdus 
de el, editorialul, a devenit purtătorul de cuvânt al luptei 
pentru transformări sociale burgheze şi progres naţi-
onal. 

Kossuth a urmat calea desemnată de Kölcsey şi Wesse-
lényi. Ideea sa de bază a fost unifi carea intereselor. După 
ce răscumpărarea pe vecie nu a adus niciun rezultat, re-
formiştii  liberali au pus problema răscumpărării pe vecie 
obligatorii. În concepţia sa, statul ar fi  urmat să plăteas-
că moşierilor răscumpărarea iobagilor din veniturile de 
impozitare crescânde ale statului, ca urmare a impozi-
tării generale. 

În vederea dezvoltării economiei, chestiunea vamală a 
fost tratată în mod preferenţial. La început, liderii liberalilor 
au solicitat – în baza principiului liberei concurenţe – des-
fi inţarea graniţei vamale dintre Ungaria şi Austria. Însă în 
anii 40, pentru a proteja industria maghiară de concuren-

ţa austriacă şi cea cehă, au pus accent pe solicitarea unor 
vămi de protecţie.     

CENTRALIŞTII  Centralisţii au format un grup mic cu tră-
sături proprii din cadrul taberei reformiştilor. Purtătorii lor 
de cuvânt au fost câţiva intelectuali (Eötvös József, Sza-
lay László, Trefort Ágoston). Grupul şi-a primit denumirea 
de la faptul că aceştia erau adepţii unui stat burghez pu-
ternic (centralizat), bazat pe reprezentativitate popu-
lară.  Modelul lor a fost statul centralizat francez, respin-
gând autoguvernările comitatense bazate pe sistemul 
stărilor. Însă ei au scăpat din vedere faptul că tocmai co-
mitatele au constituit o bază puternică pentru a se opu-
ne guvernului de la Viena. Majoritatea membrilor taberei 
reformiste au urmat modelul englez, văzându-şi scopul în 
autoguvernarea comitatelor pe baze burgheze. Astfel, cen-
traliştii nu au putut să atragă mai multă susţinere de par-
tea lor, cu toate că infl uenţa lor ideologică ( de exemplu, 
principiul unui guvern responsabil) a fost semnifi cativă.  

Arhivă

DIETA DINTRE ANII 
1832-1836   

„Pe pământurile noastre nu au fost suficiente 
mâini de lucru şi astfel nu am putut să recol-
tăm grâul în ritmul dorit. Tocmai de aceea ne-

am folosit de avantajul care ne-a fost dat din specificul zonei noastre, 
căci la abia 24 de mile englezeşti la nord de noi, vremea secerişului cade 
cu exect o lună mai târziu: am solicitat ajutorul slovacilor de acolo, care 
au sosit cu soţiile lor pentru adăpostirea furajelor pentru iarnă. I-am plă-
tit nu cu bani, ci cu produsele produse de ei; ei şi-au socotit a douăzecea 
sau a paisprezecea parte a producţiei ca plată pentru seceratul şi depo-
zitarea în hambare a grâului, iar pentru munca treieratului au mai putut 
să-şi socotească încă a douăsprezecea- paisprezecea parte.”  (Pulszky 
Terézia: Din jurnalul unei doamne maghiare, 1850)

Să explicăm, despre care problemă a moşiilor relatează sursa? Cum au 
rezolvat această problemă? Să trecem în revistă, ce avantaje şi ce dez-

avantaje a avut această rezolvare? De ce nu s-a putut generaliza în toată 
ţara? [ T ]

„Să ne gândim puţin: la noi aristocraţia [aici, nobilimea] trăieşte în 
cea mai mare parte răsfirată la ţară printre plătitorii de impozite [iobagi]. 
Onorate Stări, să trăiască câteva sute de mii în linişte printre milioane: 
acest lucru depinde cu siguranţă de bunăvoinţa acestor milioane. Iar 
această bunăvoinţă poate fi consolidată numai prin încredere reciprocă 
(…) Exemplele în istoria patriei noastre sunt mai înspăimântătoare decât 
oriunde. Să amintesc doar de faptele groaznice ale lui Doja; Onoratele 
Stări cunosc situaţia de fapt în Transilvania din timpul împăratului Iosif; 
şi cine nu îşi aminteşte cu groază chiar şi acum de anii de coleră [1831], 
când cele mai groaznice ştiri din unele comitate au străbătut întreaga 
ţară. Fac apel la guvern: în asemenea situaţii care este modalitatea prin 
care ne-ar putea acorda protecţie? Poate funia şi paloşul călăului?  Care 
se folosesc împotriva vinovaţilor? Metode josnice! Căci acestea pot ni-
mici o viaţă; dar aici nu e vorba doar de nişte indivizi; aici e vorba de 
acel spirit nemuritor, de neînvins care secole de-a rândul a mocnit sub 
cenuşă, iar acum arde cu flacără. Şi pe acesta nu-l sperie frica, nu-l învin-
ge puterea. Nu se poate stinge decât cu un asemenea interes comun, 
care să-i lege pe membrii societăţii în mod egal de patrie; acest interes 
sună în două cuvinte: libertate şi proprietate!  (Discursul din dietă al lui 
Kölcsey, 1832) 

Ce gândeşte autorul despre situaţia iobăgimii? Cu ce îşi argumen-
tează punctul de vedere? Să comparăm concepţia sa cu cea a lui 

Széchenyi şi a lui Wesselényi!  [ T ]

Răscoala cauzată de coleră

Să prezentăm legătura dintre condiţiile 
naturale şi răscoală! Ce naţionalităţi au 

participat la răscoală? Prin ce metode a încer-
cat guvernul să stăvilească epidemia? Ce efect a 
provocat această măsură?  [ T ]

Şedinţa Camerei Inferioare în 1836 

Să ne reamintim, cine puteau participa ca 
delegaţi şi cine ca observatori la şedinţele 

Camerei Inferioare? Ce rol au putut avea anvoa-
nele? [ O ]
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ATACUL ŞI EŞECUL
 GUVERNULUI   

„(…) Lovassy László a scris o scrisoare în numele tinere-
tului din dieta ungară către tineretul din dieta transilvană 
şi s-a învârtit febril printre noi, iar noi ne-am îmbulzit să 

ne punem semnătura, dorindu-ne în mod inconştient să jucăm şi noi un rol politic 
şi să deschidem perspectiva propriilor noastre fapte. Cu toţii am fost de acord, că 
starea existentă în prezent nu mai poate dura mult, că regimul dominant va cădea, că 
transformarea întregii ţări va fi inevitabilă; nu am avut dubii asupra faptului că dieta 
ungară nu va fi capabilă să îndeplinească reformele, dar cum trebuie acţionat, nu 
am avut nici unul dintre noi habar; toţi au vrut să dea un ajutor în felul lor, dar ideile 
revoluţionare le-am respins cu toţii, ba chiar ne-a plăcut să ne afişăm loialitatea, dar 
pe lângă acestea l-am jeluit pe Rákóczi, i-am înjurat pe nemţi, (…) i-am ovaţionat din 
răsputeri pe deputaţii, care au rostit cu mai mult curaj, pe Széchenyi l-am serbat cu 
marş muzical şi torţe, care a predicat mereu să fim moderaţi şi cuviincioşi, fapt pentru 
care l-am respectat mai mult decât l-am iubit, iar mai cu seamă am studiat istoria 
revoluţiei franceze.”  (Pulszky Ferenc: Viaţa şi epoca mea)

Să adunăm datele referitoa-
re la rolul şi gândirea tineri-

mii din dietă! Din cine s-a compus 
acest grup? Din ce motiv i-a con-
siderat guvernul ca fiind pericu-
loşi? [ O ]

Cele două pagini ale lui Kossuth: Jurnalele dietei şi Jurnalele şedinţelor comitatense

Sub ce formă au apărut jurnalele? Din ce motive a fost aleasă această metodă? Cu ce scop au fost lansate aceste foi? [ T ]

PROGRESIŞTII CUGETĂTORI  
„Există oare mai mare nenorocire pentru cetăţean decât 
firea, libera alegere sau acea stare creată de certe condiţii, 

în care e nevoie să se asigure succesul ideilor de schimbare »de jos în sus«? Pentru a 
realiza şi doar o mică parte a acestora, pentru a determina conducerea superioară să 
facă concesii e nevoită să recurgă la agitaţie, să ia poziţie împotriva ordinii existente, 
să trezească aspiraţii, să atragă în interesul propriu ardoare, însufleţire, bună şi rea 
voinţă. (…) Febra pe care a declanşat-o agitatorul, poate s-o ia în altă direcţie, poate 
să se răspândească mai mult decât voinţa celui ce a început-o. (…) 

     Pe de altă parte, este bine cunoscut că poporul, la modul general, nu este deloc în 
stare să se răscumpere. De aici necesitatea de a recurge la alte metode de răscum-
părare. 

      Şi nu ar fi o privelişte prea frumoasă să-i vedem pe moşierii maghiari cu 100 de mi-
lioane de asignate ungureşti în mână, care după aceea ar putea cumpăra pentru o 
bancnotă de zece mii de florini o pereche de boi, iar azi-mâine poate o să semene 
bancnote în pământurile lor.”   (Articolul lui Dessewffy Aurél în revista Világ, 1841)

Cum se raportează autorul la principiul suveranităţii poporului? Despre ce altă pro-
blemă a epocii reformelor scrie autorul? La ce impediment al rezolvării acestei pro-

bleme se mai referă autorul?  [ O ]

„Care este acea formă politică în care trăim? – După câte ştiu, suntem la fel de dis-
tanţi faţă de stăpânirea absolutistă cât şi de republica federativă. Forma noastră este 
opusul ambelor: monarhia constituţională. Una dintre ideile de bază ale acesteia: este 
comunitatea dreptului juridic dintre domnitor şi naţiune. (…) vă pun întrebarea (…)  
de unde vă luaţi dreptul să excludeţi domnitorii din influenţa lor asupra procesului 
legislativ şi să atribuiţi acest drept comitatelor, ocolind dieta şi domnitorii încoronaţi? 
Ce veţi spune dacă domnitorul, urmând exemplul vostru ar face la fel şi ar decide în 
mod unilateral în privinţa treburilor legislative? (…) 

Drepturile municipale [de a se autoguverna] fac în așa fel, ca baza constituţiei 

Dessewffy Aurél, figura conducătoare a progre-
siştilor cugetători, decedat de tânăr

Să comparăm portretele înfă-
ţişând personalităţi ale epocii 

reformelor! În  ce măsură oglin-
desc figurile din portrete poziţia 
lor politică? [ C ]
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noastre, chezăşia naţionalităţii noastre, păstrând structura comitatensă în cazul ori-
căror nenorociri ce s-ar putea abate asupra noastră, să ne recăpătăm de fiecare dată 
constituţia. (…) Dar în ceea ce priveşte modul în care trebuie să tratăm autonomia 
noastră comitatensă, este o mare diferenţă între vremurile trecute şi cele de astăzi. 
Atâta timp cât poziţia noastră este exclusiv una de stagnare nu ne putem gândi la 
altceva, decât la salvarea fundamentelor constituţiei noastre şi protejarea naţionali-
tăţii noastre de toate atacurile; politica naţională a vrut să dăm o interpretare de facto 
cât mai largă autonomiei comitatelor noastre. Cât a fost mai puternic instrumentul 
de apărare, cu atât a fost patria mai puternică; fiindcă doar foloase a adus, pagube 
niciodată. Dar cu totul altfel stau lucrurile de când am pornit transformările, iar dieta 
şi comitatele ieşind din sistemul defetist [de apărare], se manifestă activ. Acum, când 
mii de ideologii se strecoară prin măduve, când propunerile vin de-a valma, când din 
oră în oră apar noi proiecte, este oare recomandabil să dăm o interpretare din ce în ce 
mai largă autonomiei comitatelor şi să le aşezăm în exercitarea a noi şi noi drepturi?”  
(Dessewffy Aurél: Relaţia dintre legislativ şi autoritatea comitatensă, 1841)

Caricatură de epocă despre progresiştii cuge-
tători. Textul:  „Mai bine e aşa decât pe calea 
ferată -dar nu plătim / chiar dacă nu şedem pe 
şa- putem merge cugetând.” 

Să formulăm, ce mesaj trans-
mite caricatura! Ce metode a 

folosit desenatorul pentru a-şi ex-
prima părerea?  [ T ]

Világ (Lumea), gazeta neoconservatorilor. 

Ce schimbări indică faptul 
că şi conservatorii au lansat 

un ziar pentru propagarea ideilor 
lor?[ [ T ]

TABĂRA LIBERALĂ   
„Articolele din Pesti Hírlap s-au ocupat de subiecte pe cât 
se poate de diverse: de transportul anevoios, lucrări de 

reparaţii la închisori, azilul săracilor, îngrijirea nevăzătorilor şi de tendinţele altruiste 
(…) ale liberalismului timpuriu; de viaţa iobăgimii, de chestiuni legate de impozitarea 
generală şi de dreptul moştenirii moşiilor de către trezorerie; sau tocmai de unirea 
Transilvaniei cu Ungaria. Kossuth şi-a surprins cititorii fie cu analizele sale economice, 
fie cu articole menite să le trezească acestora sentimente nobile. Altădată s-a străduit 
să analizeze contexte de politică externă sau tocmai în numele demnităţii umane, 
le-a reproşat vehement domnilor din fruntea comitatelor firea lor necruţătoare şi 
atotstăpânitoare. Iar despre pedeapsa bătăii cu bastonul şi despre jandarmi, la văzul 
cărora locuitorii satelor sărace fugeau în pădure, nu a scris nimeni nişte rânduri mai 
expresive.”  (Kosáry Domokos: Reconstrucţie şi îmburghezire, 1990)

În baza analizei istoricului, să 
scoatem în evidenţă câteva 

din caracteristicile editorialelor 
lui Kossuth! Să alegem una din 
temele enumerate, să cercetăm 
apoi, de ce a constituit aceasta o 
problemă în epoca reformelor? 
Să căutăm articolul lui Kossuth pe 
această temă şi să citim din el câ-
teva pasaje caracteristice! Să dis-
cutăm, despre ce ar merita în ziua 
de azi să scriem editoriale? [ T ]

Primul număr al gazetei Pesti Hírlap

Din ce considerente ale gu-
vernului a putut deveni Kos-

suth redactorul unui ziar politic? Ce 
pericole a reuşit să evite Kossuth, 
după ce a transformat ziarul în por-
tavocea ideilor opoziţiei? [ T ]

Ce părere are autorul des-
pre relaţia dintre domnitor 

şi naţiune? Cum denumim forma 
de guvernământ numită de Des-
sewffy monarhie constituţională? 
Cum şi în baza a căror principii de 
bază apreciază autorul rolul comi-
tatului?  [ T ] 10
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„Presa periodică are menirea la o naţiune liberă să fie arătătorul unui ceas în viaţa 
acesteia; să fie Luceafărul zilei sale luminoase; să fie muncitorul plin de sudoare al 
prezentului, care pregăteşte viitorul; să fie boarea de vânt ce aprinde scânteia spiritu-
lui ascunsă în adâncuri; să fie veghea legalităţii; raza de speranţă a celui în suferinţă, 
biciul păcatului, cununa meritului modest; să fie steagul în jurul căruia să se facă o 
tabără a spiritului acelora călăuziţi de aceleaşi idei, în inima cărora arde acelaşi simţă-
mânt.” (Kossuth Lajos, Pesti Hírlap, 1844)  

Faceţi un rezumat despre cum vede Kossuth rolul presei! În ce măsură a reuşit guver-
nul să menţină libertatea presei? [ T ]

„iată, avem lege, care permite răscumpărarea pe vecie, dacă ambele părţi sunt de 
acord, [moşierul şi iobagul]. Aceasta este o lege adoptată din prima dreptului indivi-
dual. Mă întreb eu, există oare vreun om în toată ţara asta, care să creadă, că având o 
astfel de lege patria noastră va fi în stare să iasă cu totul chiar peste mai multe secole 
din relaţiile urbariale. Despre cel care crede acest lucru, pot să spun fără reţinere, că 
s-ar putea să îşi cunoască binecuvântatul sat din câmpie, dar nu şi ţara, poporul ţării, 
starea poporului (…)

Credem că putem salva ţara cu mici reforme bune de-o cârpeală? Credem că pu-
tem asigura viitorul naţiunii noastre, dacă omitem să punem temelia viitoarei con-
strucţii? Şi ce poate fi această temelie, dacă nu contopirea pentru a fi una cu poporul 
şi să creăm astfel un corp naţional integru, sănătos, lucru la care putem doar visa 
atâta timp cât stă peretele dușmăniei și despărţitor al condiţiilor urbariale urii (…)”  
(Kossuth, Hetilap, 1846)  

În ce a considerat Kossuth că ar consta problema răscumpărării pe vecie? Să compa-
răm ideea sa cu punctul de vedere al lui Dessewffy! Prin ce explică Kossuth necesita-

tea desfiinţării iobăgiei?  [ T ]

„(…)  în ziua de azi, când – cel puţin în Europa – nu există naţiune, care nu ar 
avea nevoie de toate acele plăceri, care să fie satisfăcute de către cuceririle paşnice 
ale industriei inventive şi sârguinţei exemplare; în ziua de azi independenţa politică 
fără independenţă industrială, nu este altceva, decât o himeră, şi amăgirea de sine 
nu poate fi menţinută prea mult timp; fiindcă (…) nu se poate scăpa din braţele ci-
vilizaţiei, iar cine nu a simţit binefacerile sale, măcar îi va simţi blestemul; cine nu i-a 
acceptat darul, va trebui să-i cunoască nevoile şi să plătească dări altor naţiuni; şi 
plata dării îl va sărăci, iar sărăcirea (…) înseamnă moarte lentă.”  (Scrierea lui Kossuth 
în Pesti Hirlap, 1842)

Treceţi în revistă factorii consideraţi de Kossuth necesari pentru industrializarea ţării! 
Explicaţii legăturile dintre diferiţii factori!  [ T ]

Kossuth Lajos (1802-1894). S-a născut într-o 
familie de mici nobili fără moşie din comitatul 
Zemplén. A devenit deputat comitatens, apoi 
ziarist şi om politic din propria sârguinţă, vo-
inţă şi talent. Din anii 1840 a fost unul dintre 
liderii taberei reformiştilor

Să formulăm, ce evoluţie so-
cială reflectă cariera lui Kos-

suth?  [ T ]

Medalionul jubiliar al Asociaţiei Maghiare a 
Industriaşilor   

Ce scopuri reprezintă meda-
lionul? Care din trăsăturile 

specifice ale revoluţiei industriale 
înfăţişează medalionul?  [ T ]

Moara cilindrică József la mijlocul secolului al 
XIX-lea. Fabrica a fost înfiinţată în 1841 la iniţi-
ativa lui Széchenyi. Cerealele au fost măcinate 
nu de pietre de moară ci de cilindri de oţel puşi 
în mişcare de către maşini cu aburi. În acea 
perioadă moara măcina 15-20 tone de cereale

De ce au fost interesaţi moşi-
erii de dezvoltarea industriei 

morăritului? În  afară de aceasta, 
ce factori au contribuit la dezvol-
tarea acestei ramuri? [ T ]
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CENTRALIŞTII
„(…) faptul că în administraţia noastră lipseşte orice unita-
te, şi în loc ca, așa cum vedem în alte tări, să fie instituită o 

autoritate centrală, care ţinând frâiele administraţiei în mâinile sale, să dea o anumită 
direcţie întregii maşinării, la noi administraţia este pe de o parte exercitată de către gu-
vern, pe de altă parte de către consiliile comitatense, în multe privinţe fiind total inde-
pendentă, fără nici o idee călăuzitoare într-așa fel, încât se pot constata divergenţe de 
opinii în chestiuni administrative nu doar între diferitele consilii comitatense, ci şi între 
diferitele organe ale guvernului, iar nu o dată cancelaria şi consiliul locoteneţial se aflau 
de-a dreptul pe poziţii diametral opuse.  (…) 

      Dacă structura noastră comitatensă este compatibilă cu progresul spre care tindem, 
această structură, aşa cum şi până acum, şi de acum înainte poate fi folosită ca instru-
ment al progresului, astfel că atunci este inutil să ne mai ocupăm de îmbunătăţirea 
acesteia. Însă dacă natura lucrurilor şi experienţa noastră de până acum dovedesc con-
trariul: nu ne mai rămâne altceva decât fie să renunţăm la progres şi să arborăm stindar-
dul celui mai aprig conservatorism, fie să recunoaştem ineficienţa prezentei structuri a 
comitatelor având grijă să adoptăm acele forme constituţionale, care nu sunt în opozi-
ţie cu progresul. 

     La noi, datorită celei mai greşite concepţii despre libertate, comitatul nu este subordo-
nat dietei, ci e considerat o putere paralelă cu aceasta; legislativul nu are nici o influenţă 
asupra comitatelor, în schimb, comitatele, prin intermediul indicaţiilor lor transformă 
dieta în organ al propriilor lor preferinţe. În asemenea condiţii este firesc să se reducă 
din ce în ce mai mult competenţa legislativului.”  (Eötvös József, Reformă, 1846) 

„Pentru că instrucţiunile venite din partea comitatului (a căror mârşăvie nu inten-
ţionez acum a o detalia) au acel specific de a fi de o flexibilitate invincibilă în contra 
aspiraţiilor absolutiste ale guvernului. Acolo unde există un guvern centralizat, adică nu 
există sistemul comitatelor, dat fiind că instrumentele capitale se află în mâna guvernu-
lui, printr-o ordonanţă [aici, ordin] s-ar putea pune capăt întregii constituţionalităţi, iar 
cum statutul incert naţiunea nu vrea să-l suporte, doar revoluţia o mai poate salva. Iar 
aceasta are mereu un final incert şi este un experimet periculos. (…) 

      Să cinstim aşadar stimaţi compatrioţi: să cinstim acest geniu al patriei noastre. În 
condiţiile noastre este imposibil chiar şi să ne gândim la ceva mai adecvat decât acesta. 
Trebuie doar să îl trecem [comitatul] de pe baza privilegiilor pe cea a libertăţii populare 
şi nu vom găsi în dreptul statuar european vreo doctrină, cu care acesta ar putea fi pre-
schimbat. (…)  (Kossuth Lajos, Interpretarea partidelor politice maghiare, 1847) 

Să trecem în revistă elemen-
tele opiniei lui Eötvös referi-

toare la comitate! Să comparăm 
concepţiile lui Eötvös cu cerinţele 
teoriei despre stat din acea epocă! 
Să comparăm punctul său de ve-
dere cu realităţile politice ungare 
ale acelor vremuri!  [ T ]

În ce constă în opinia lui Kos-
suth rolul şi forţa comitatu-

lui? Ce viitor vede Kossuth pentru 
comitate? Cum se raportează ide-
ea de stat modernă burgheză faţă 
de concepţia lui Kossuth?  [ T ]

Percepţia comitatului

Să prezentăm opinia diferi-
telor forţe politice privitoare 

la comitat! Să analizăm punctele 
de vedere din perspectiva ideilor 
politice şi a practicii politice! Să 
realizăm o schemă de ansamblu 
referitoare la alte chestiuni din 
epoca reformelor! Să ne străduim 
să prezentăm nuanţat cu prezen-
tarea poziţiilor contradictorii!  [ O ]
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„Seara următoare sosind acasă cu Szirmay de la vânătoare de pre-
peliţe ne-am întânit cu procurorul imperial Herman: el ne-a comunicat 
vestea groaznică cum că ţăranii ruteni au ucis-o în mod bestial în satul 
vecin Mernyik pe Maria cu tatăl ei, împreună cu domnul Szolyovszky şi  
solgabirăul Reviczky şi că nici pe noi nu ne aşteaptă o soartă mai bună, 
dacă ţăranii din Pazdics se vor răscula. (…)

Am mai auzit, că şi căpetenia răsculaţilor se ascunde pe aici pe un-
deva prin pădure. Sarcina nostră a fost acum aceea de a-l prinde. (…) 
Am găsit pe drumul de ţară un nenorocit întins cu picioarele rupte pe 
un perete de stâncă flămând şi setos. L-am dus înapoi cu căruţa la Siro-
ka. Acolo ne-au povestit ţăranii localnici, care l-au cunoscut şi au depus 
mărturie împotriva lui, că înainte cu câtva timp a umblat printre ei şi a 
încercat să-i instige spunându-le că l-a trimis ţarul Rusiei ca să-i elibereze 
pe ţăranii ruteni şi că o oaste mare rusească este în drum spre ei, cu ţarul 
în frunte, ca să cucerească ţara şi să-i facă pe toţi rutenii domni peste 
unguri. 

Atunci, contele Csáky a propus ca acest răufăcător care avea multe 
asasinări pe suflet să fie adus în faţa unui tribunal excepţional, deşi co-
mitatul nu declarase statariu. Aceasta a fost desigur o procedură abuzivă 
şi ilegală, dar nevoia ne-a cerut-o aşa, de aceea am acceptat propune-
rea. (…) L-am întrebat, de unde i-a venit ideea că nobilimea otrăveşte 
fântânile ca să stârpească ţărănimea. Ne-a spus, că el însuşi a văzut cum 
în Klucknau domnul farmacist Broskó a aruncat într-un izvor două hârtii 
ce conţineau un praf alb. Şi alţii au văzut acest lucru, iar bucăţile de hâr-
tie au fost pescuite din apă. Pe ele a fost scris Acidum tartaricum adică 
tartru. Probabil a fost nevoie de el pentru a prepara băuturi răcoritoare.”  
(Kászonyi Dániel: Cele patru epoci ale Ungariei, 1868)

„Domnul rector Bodza Tamás multe a mai citit în viaţa sa. A citit po-
vestea lui Temistocle, care cu o ceată de luptători greci a ucis o grămadă 
de persani; (…) şi citi şi mai departe învâţând pe de rost acea operă 
respectată în care graţie cercetărilor neobosite şi a concluziilor oţelite 
este dovedit faptul cum grecii (…), spaniolii, sciţii şi toate popoarele fai-
moase ale lumii se trag dintr-un strămoș comun printre a căror triburi 
principale s-au aflat popoare precum ruşii, polonezii, cehii, croaţii, etc., 
ceea ce dovedeşte că limbile tuturor acestor popoare enumerate sunt 
pline de cuvinte slave, astfel încât dacă li s-ar cere înapoi aceste cuvinte, 
limba lor ar deveni atât de săracă, că nu s-ar mai putea înţelege între ei 
sub nici un fel. (…)

A avut în biblioteca sa toate acele opere de mare valoare care au de-
dicat mare atenţie patriei noastre pentru a găsi originea slavă a fiecărui 
oraş posibil şi care ne-au dezamăgit atât de mult prin faptul că maghiara 
nu are nici un nume de râu, dat fiind că acelea sunt toate de origine 
străină, ceea ce a însemnat o sărăcie destul de tristă, cu precădere în 
cazul crescătorilor de vite şi a corăbierilor, care au atâta nevoie de apă. 

Bodza Tamás, în urma aprofundărilor sale ştiinţifice şi a puternicei 
sale înflăcărări, şi-a desenat o hartă în care ţările au fost poziţionate într-
un mod cu totul diferite de cum sunt ele azi, şi doar conturul Europei 
şi al cursurilor de apă a dat de înţeles că e vorba de harta lumii antice. 
La modificarea graniţelor de pe hartă a contribuit denumirea ciudată şi 
înţeleasă doar de iniţiaţi ai oraşelor mai mari şi mai renumite, prin apa-
riţia frecventă a sufixului »grad«; şi acea mică modificare fantastică că 
oraşe cu o certă origine asiatică precum Debreţin, Kecskemét, Nagy-Kö-
rös şi altele, erau degradate la rangul de mici sătuleţe însemnate cu mici 
punctuleţe, pe când satele cât de cât bune de ceva se înşiruiau sub poa-
lele Carpaţilor, însemnate cu turnuleţe şi cetăţi în formă de stea. (…)

Această exaltare în sine, care este de altfel specifică fiecărei seminţii 
şi care este în mod deosebit puternică acolo unde o seminţie orfană, 
sărăcită simte prezenţa dincolo de munţi a unei rude uriaşe, - nu a rămas 
în inima omului nostru de ştiinţă doar o însufleţire poetică. (…)”  (Din 
cartea scrisă de Jókai Mór despre răscoala din Ţinutul de Sus al Ungariei: 
Zile triste, 1856)
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Holera s-a răspândit la mijlocul secolului al 
XIX-lea din Bengalia. Răspândirea ei a fost 
accelerată prin faptul că la înăbuşirea luptei 
pentru libertate a polonezilor au fost aduse 
trupe ruseşti din Asia. Din Polonia epidemia 
a trecut în Galiţia ajungând apoi în Ungaria. 
Guvernul a încercat să stăvilească infiltra-
rea epidemiei prin instituirea unui cordon 
militar. Epidemia – ca peste tot în Europa 
– a cuprins întreaga ţară. S-au îmbolnăvit 
aproape jumătate de milion de oameni, iar 
fiecare al doilea bolnav a murit. 

Epidemia de holeră a înteţit tensiunile în 
întreaga ţară. În cinci comitate ale Ţinutului 
de sus al Ungariei (Zemplén, Sáros, Szepes, 
Gömör şi Abaúj) au izbucnit răscoale ţără-
neşti. Nu s-a format o mişcare organizată, 
dar nemulţumirea a pus stăpânire pe toate 
aceste comitate. Doar locuitorii a unu-două 
sate s-au răsculat deodată. Răsculaţii au 
ucis câteva zeci de oameni (administratori 
de moşii, nobili, preoţi). Represiunea a fost 
sângeroasă. O sută de oameni au fost exe-
cutaţi şi mai multe mii au fost reţinuţi sau li 
s-au aplicat pedepse corporale. 

Răscoala s-a desfăşurat în mare parte 
în zone locuite de naţionalităţi, iar acţiu-
nea iobagilor slavi (slovaci şi ruteni) a fost 
motivată şi de ajutorul sperat din partea 
„bunului ţar”, declanşând spaimă în rândul 
nobilimii maghiare, care avea temeri serioa-
se faţă de imperiul ţarist.

Holera s-a răspândit la mijlocul secolului al 

se faţă de imperiul ţarist.

Holera s-a răspândit la mijlocul secolului al 

Să arătăm în baza sursei, cum au văzut 
contemporanii cauzele răscoalei! A avut 

răscoala vreo componentă naţională?  [ O ]

Planul unei tabere de holeră

„La marginea satului stă furca
Şi totuşi intrară colera.
Da’ nu peste domnii bogaţi,
Ci peste sărmanii ţărani.”
                                   (Poezioară contemporană)
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DIETA ANILOR 1843–1844  În noua dietă s-a obţinut un 
important succes în privinţa limbii maghiare. După mai 
multe succese în Ungaria limba de stat a devenit lim-
ba maghiară (lega II din 1844). În epoca respectivă limba 
de stat a însemnat limba vieţii publice oficiale (dietă, legi, 
administraţia comitatensă, judecătorii) precum şi a învă-
ţământului mediu şi superior. În epoca reformelor, printre 
revendicările taberei reformiştilor doar chestiunea limbii 
maghiare a fost rezolvată în totalitatea ei. Acest lucru s-a 
datorat faptului că în această privinţă toate curentele 
vieţii politice maghiare s-au situat pe un punct de vede-
re comun. Însă nu s-a ajuns la un rezultat în privinta 
luptei iniţiate pentru instituirea vămilor de protecţie.
Liberalii, care şi-au dat seama de importanţa dezvoltării 
industriei ţării, obţinuseră deja înlăturarea câtorva bari-
ere (pagina 124). La dieta din anii 1843 – 1844 s-a pus 
pe ordinea de zi introducerea vămilor de protecţie. Gu-
vernul a respins revendicările care lezau piaţa comună a 
imperiului şi interesele Austriei. Ca reacţie la acest fapt 
opoziţia pentru protecţia mărfurilor maghiare a înfiin-
ţat Asociaţia de Protecţie (octombrie 1844). Membrii 
care au aderat la asociaţie şi-au dat cuvântul de onoare, 
că dintre produsele fabricate şi în Ungaria vor cumpăra 
şase ani de-a rândul numai produse autohtone. Aso-
ciaţia de Protecţie nu a obţinut vreun succes economic 
deosebit, dar a mărit forţa de organizare a reformiştilor. 
După ce la presiunea guvernului în 1844 Kossuth a fost 
înlăturat de la redacţia ziarului Pesti Hírlap, Kossuth şi-a 
putut continua activitatea politică ca director al Asocia-
ţiei de Protecţie.

RELANSARE ECONOMICĂ ÎN EPOCA REFORMELOR  
Cea mai importantă ramură a economiei ungare a 
continuat să fie agricultura. Răspândirea inovaţiilor
răzleţe care s-au introdus în acest domeniu în secolul al 
XVIII-lea (plante rădăcinoase, noi rase de animale, ferme, 
rotaţia culturilor)  au însemnat o modernizare. Cea mai 
mare parte a exportului a constat din produse agricole 
(lână, grâu, vite cornute, piei, vin). Ca urmare a creşterii 
demografice, a sporirii numărului de locuitori în oraşe şi 
a diversificării producţiei a crescut totodată şi piaţa de 
desfacere. Dezvoltarea industrială a fost puternic impul-
sionată de necesitatea uneltelor agricole, de introduce-
rea transportului pe calea ferată şi pe vapoarele cu aburi, 
precum şi de dezvoltarea economică a Austriei (produse 
semipreparate). Din anii patruzeci se declaşează relansa-
rea industriei ungare în domeniile industriei alimentare 
(Moara cilidrică din Pesta, fabrici de zahăr), ale idustriei 
metalurgice şi constructoare de maşini (în Gömör şi în ca-
pitală) şi în cele ale industriei de construcţii. Pe lângă ca-
pitalul străin (fabrica de vapoare de la Óbuda) un rol din 
ce în ce mai important au avut fabricile constructoare 
de maşini dezvoltate din micile ateliere ale ţării (între-
prinderile lui Ganz Ábrahám, Vidats János, Schlick Ignác). 
Creşterea economică s-a manifestat şi prin dezvoltarea 
rapidă a creditării şi a transporturilor. Pentru împru-
mutul de capital necesar  acumulării de bani şi-au făcut 
apariţia şi în Ungaria băncile. Prima dintre acestea a fost 

Prima Casă de Economii din Pesta (1840) şi Banca Comer-
cială Ungară din Pesta (1842). După introducerea traspor-
tului cu vapoare cu aburi (1831) s-au construit şi primele 
căi ferate: între Pesta–Vác (1846), apoi între Pesta–Szol-
nok (1847). Dieta ţării a sprijinit lucrările prin acordarea 
de facilităţi fiscale. În finanţarea construirii de căi ferate 
s-au implicat în mod serios şi băncile. Datorită comerţului 
de produse agricole şi târgurilor sale de talie europeană 
în epoca reformelor Pesta-Buda a devenit centrul econo-
mic și cultural al ţării. Dezvoltarea pieţei, marile investiţii 
în contrucţii, transportul au atras spre capitală investiţiile 
industriale. Numărul populaţiei Pestei la sfârșitul epocii 
reformelor a depășit o sută de mii de locuitori.

ATACUL LUI METTERNICH   Văzând cum reformiştii câş-
tigă teren, Metternich a recurs din nou la politica de 
mână forte. Înlăturarea lui Kossuth din redacţia ziarului 
Pesti Hírlap a însemnat doar începutul. Noua trăsătură 
a politicii sale a fost colaborarea cu neoconservatorii.
Politicienii neoconservatori au ajuns să ocupe funcţii de 
conducere (Apponyi György cancelar ungar, Jósika Samu 
cancelar al Transilvaniei). Ei au ştiut unde pot da lovitura 
cea mai puternică asupra opoziţiei: în comitate. În frun-
tea comitatelor – prin interpretarea proprie a legilor 
– au fost instituiţi comisari guvernamentali, aşa-numiţii 
administratori (1845). Administratorii au reuşit, folosin-
du-se de mulţi bani şi de forţele poliţieneşti, ca în dietă 
să fie delegaţi candidaţi susţinători ai politicii curţii. 
(Cunoscuţi pentru violenţa lor au devenit administratorii 
Tisza Lajos din comitatul Bihor şi Zichy Ödön din comita-
tul Fejér.) Măsurile dure şi soluţiile de jumătate de măsură 
deghizate drept reforme au mărit sprijinul conducerii ne-
oconservatoare. Succesul guvernului a agravat disensiu-
nile interne din tabăra reformiştilor. Însă liderii opoziţiei 
Deák Ferenc, Kossuth Lajos şi contele Batthyány Lajos din 
fruntea opoziţiei aristocratice, au apărat unitatea opozi-
ţiei făcându-şi concesii reciproce, ba chiar i-au convins şi 
pe centralişti să li se alăture.

PARTIDE ŞI PROGRAME DE PARTID Situaţia politică s-a 
înteţit şi mai tare la vestea insurecţiei nobiliare din Ga-
liţia (1846). Nobilimea teritoriului polonez aparţinând 
Austriei s-a răsculat împotriva Vienei. Guvernul de la Vie-
na i-a înfrânt pe nobilii, care omiseră să desfiinţeze iobă-
gimea, cu ajutorul ţăranilor polonezi şi ucrainieni, într-un 
mod foarte sângeros. În Ungaria, fiecare grup născut în 
toiul confruntărilor din epoca reformelor şi-a văzut con-
firmat propriul său program prin evenimentele din Gali-
ţia. Neoconservatorii au atras atenţia asupra consecin-
ţelor schimbărilor prea rapide şi confruntării cu guvernul. 
Totodată, au constatat necesitatea reformelor modera-
te pentru a evita o explozie socială. În vederea unei poli-
tizări mai eficiente au creat Partidul Conservator (1846). 
Liberalii şi Kossuth care ajunsese să joace un rol din ce 
în ce mai important au atras de asemenea atenţia asupra 
necesităţii evitării unor explozii sociale, dar prin mijloace 
tocmai contrarii conservatorilor:  prin reforme impor-
tante trebuie evitată catastrofa, răscoala ţărănească. („Să 

20. Confruntări politice în anii patruzeci
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mergem, altfel vom fi  mânaţi!”) Astfel că şi opoziţia şi-a 
întemeiat propriul partid (Cercul de Opoziţie, 1847). Au 
adoptat un program unitar, acceptabil pentru fi ecare 
curent. Declaraţia Opoziţiei conţine următoarele dole-
anţe: răscumpărarea pe vecie cu despăgubire din partea 
statului, parlament în baza reprezentativităţii populare 
şi un guvern responsabil, libertăţi cetăţeneşti, egalitate 
în faţa legii, impozitare generală, desfi inţarea privilegii-
lor, înlăturarea sistemului administratorilor, constituţie și 
pentru partea dinspre Austria a imperiului.  

DEBUTUL „UNGARIEI JUNE” Spre sfârşitul anilor pa-
truzeci a apărut o nouă generaţie maturizată în tim-
pul epocii reformelor. Membrii grupului au constat din 
nobili fără moşii şi intelectuali burghezi  (Petőfi  Sándor, 

Jókai Mór, Vasvári Pál, Degré Alajos, Irinyi József, Irányi 
Dániel). Concepţiile lor nu erau comune dar în locul re-
formelor lente ei au revendicat reforme radicale.  În 
privinţa iobăgiei au ajuns până la soluţia răscumpărării 
fără despăgubire, doreau independenţa naţională, re-
zolvarea problemei naţionalităţilor şi-o imaginau prin 
menţinerea rolului conducător maghiar. Totodată, în 
viaţa politică tineretul nu a ajuns în confl ict cu condu-
cătorii taberei reformiştilor, manifestându-şi chiar pre-
dispoziţia de a colabora cu ei. Şi Táncsics Mihály, ajuns 
la o vârstă mai înaintată, a fost adeptul unor concepţii 
radicale. Scriitorul şi politicianul maghiar de origine ţă-
rănească a reprezentat interesele iobăgimii pe eşichi-
erul politic ungar. Ideile sale au fost cel mai mult împăr-
tăşite de membrii Ungariei june.

Arhivă

Să stabilim, ce proces denotă 
seria de date! Să stabilim ca-

racterul şi importanţa acestui pro-
ces!  [ O ]

LEGILE REFERITOARE LA LIMBA MAGHIARĂ

Legea 16 din 1791           
Organizarea de facultăţi de limbă maghiară în gimnazii şi în 
universităţi

Legea 7 din 1792           Materia Limba maghiară în şcolile din Ungaria

Legea 4 din 1805           

Întocmirea în limbile maghiară şi latină a propunerilor dietei 
către domnitor, Consiliul Locotenenţial poate răspunde în 
limba maghiară  către consiliile comitatense, judecătoriile 
comitatense pot judeca în limba maghiară 

Legea 11 din 1825         Înfiinţarea Academiei Ungare de Ştiinţă 

Legea 8 din 1830          
Limba Consiliului Locotenenţial este maghiara; cariera de 
funcţionar şi de avocat este condiţionată de cunoaşterea 
limbii maghiare

Legea 1 din 1836         
Legile se formulează în limba magiară, acolo unde limba li-
turgică este cea maghiară, acolo şi actele de stare civilă se 
întocmesc în maghiară

Legea 6 din 1840         
Limba  propunerilor dietei către domnitor, limba adminis-
traţiei comitatense este maghiara; în decurs de trei ani toate 
actele de stare  civilă se vor întocmi în maghiară

Legea 2 din 1844         Adoptarea maghiarei ca limbă de stat

DIETA ANILOR 1843–1844     

„§1. Orice adresări regale, prezentări, răspunsuri, măsuri trimise dietei se vor emite 
de acum înainte numai în limba maghiară.

§2. Legile se emit şi se confirmă şi în dieta prezentă numai în limba maghiară. Ast-
fel că de acum înainte, acestea vor fi întocmite sau confirmate cu acordul majestăţii 
sale regale numai în limba maghiară. 

§3. Limba dietei de acum înainte va fi în mod exclusiv maghiara şi doar delegaţilor 
din părţile alipite li se va permite: ca în cazul în care nu au suficientă deprindere în 
limba maghiară, la dietele ce se vor ţine în următorii 6 ani să îşi poată exprima spusele 
şi în limba latină.

§5. În toate treburile, procesele verbale despre afaceri oficiale, precum şi în propu-
nerile legislative înaintate Majestăţii Sale Consiliul Locotenenţial foloseşte limba ma-
ghiară, la fel precum şi în toate actele emise de instituţiile cuprinse între hotarele ţării; 
corespondenţa pe care Consiliul Locotenenţial regal o poartă cu tribunalele militare 
şi cele civile ale Majestăţii Sale din provinciile ereditare nu intră sub coincidenţa legii.  

§9. Majestatea Sa a dispus de asemenea ca limba de predare în şcolile din interio-
rul ţării să fie cea maghiară.”    (Legea II. din 1844)

Să stabilim, în baza legii, ce 
înseamnă noţiunea de limbă 

de stat? În rândul cărora ar fi putut 
declanşa nemulţumire legea?  [ T ]

1
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 „Cetăţenii nenobili ai patriei, locuitori permanenţi şi născuţi în ţară, precum şi în 
părţile alipite acesteia de oricare religie receptă fie ei, privitor la bunurile nobiliare 
achiziţionate până acum sau care de acum înainte vor fi achiziţionate, nu pot fi tul-
buraţi în dreptul lor de proprietate asupra acelor bunuri pe motivul că nu deţin titlu 
nobiliar.”  (Legea IV din 1844)

      „Cetătenii nenobili ai patriei, locuitori permanenţi şi născuţi în ţară, precum şi în 
părţile alipite acesteia de oricare religie receptă fie ei, nu poate constitui piedică an-
gajarea lor fie prin alegere, fie prin numire în funcţii publice pe motivul că nu aparţin 
clasei nobiliare.”  (Legea V din 1844) 

„§1. Scopul asociaţiei de protecţie este să asigure pentru industria internă con-
sumul de produse ale fabricilor cu produse destinate pieţei interne şi în acest fel răs-
plătind şi fructificând munca claselor meşteşugăreşti din ţara noastră, să trezim, să 
cultivăm şi să intensificăm spiritul industrial; pe de altă parte, prin sârguinţa înfiinţării 
şi răspândirii reţelelor de fabrici să ne străduim ca necesităţile de consum industrial 
ale ţării să fie mereu satisfăcute în ritm crescând şi din ce în ce mai accentuat în urma 
sârguinţei interne; ca de industria internă să beneficieze nu doar cei care comercia-
lizează materii prime, ci şi producătorii din străinătate, eliminând treptat de pe piaţa 
ţării pe cei care scot banii din ţară pentru achiziţionarea produselor străine. (…)

      §2. Membru al asociaţiei poate fi oricine fără deosebire de rang şi sex oricare 
cetăţean ungar şi transilvănean sau din părţile alipite, care s-a înscris ca membru al 
asociaţiei pe vreuna dintre listele puse la dispoziţie de către asociaţie şi care prin cu-
vântul de onoare dat prin aderarea la această asociaţie se obligă:  ca până la data de 
unu octombrie 1850 va angaja numai meşteşugari din ţară; şi nu va cumpăra, confec-
ţiona sau purta produs străin dacă în zona în care locuieşte se găseşte acelaşi produs 
autohton; iar copiii lui dependenţi de el sau tutorele acestora, precum şi servitorii 
cărora el le asigură îmbrăcămintea, să nu poarte produs străin.”  (Din statutul de bază 
al Asociaţiei de Protecţie, 1844)

„ (...) M-am interesat de la un participant activ al discuţiilor bogate în răsturnări de 
situaţie : Ce este această Asociaţie de Protecţie? »O demonstraţie ridicolă împotriva 
Austriei« - veni răspunsul. »Ungurii vor să poarte hainele confecţionate de ei înşişi şi 
fiindcă în afară de produsele albastre din bumbac nu produc altceva, doamnele apar 
la întrunirile de paradă toate presate în asemenea haine, deşi în vremurile mai vechi 
toate au strălucit în catifea şi mătase de Viena.« 

      Acesta  mi s-a părut un capriciu ciudat; dar nu am reuşit nici să înţeleg, de ce se 
vorbeşte la Viena despre acest subiect cu atâta ură, de ce consideră ei că s-ar fi comis 
un sacrilegiu. (...) 

      Cel mai mult m-a mirat faptul că în Ungaria există manufacturi. Mi s-a povestit 
că în ţară predomină pământurile necultivate, mlăştinoase şi nelocuite (...) pe care 
nemţii civilizatori doar aşa le-au putut salva pentru omenire respingând populaţia 
acesteia până la cursul Tisei, acel Mississippi al civilizaţiei europene.”  (Pulszky Terézia: 
Din memoriile unei doamne maghiare, 1850)     

Ce princiupiu înlătură legile 
de mai sus? Care este impor-

tanţa lor economică?  [ T ]

Să trecem în revistă scopu-
rile de bază ale Asociaţiei 

de Protecţie! Ce metode intenţi-
onează să aplice? Să căutăm pa-
ralele istorice? Ce componente 
politice are asociaţia? [ T ]

Să formulăm în baza textu-
lui care a fost scopul Asoci-

aţiei de Protecţie! Să scoatem în 
evidenţă acel pasaj din text, care 
relatează despre dezavantajele 
aderării la Asociaţia de Protecţie! 
Care a fost părerea contempora-
nilor din Austria despre Asociaţia 
de Protecţie şi despre Ungaria?  [ T ]

Bal al Asociaţiei de Protecţie

Ce rol au jucat întrunirile Aso-
ciaţiei de Protecţie în viaţa 

politică din acea epocă? Să ne ui-
tăm la aspectul exterior al persoa-
nelor şi să îl analizăm!  [ T ]
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RELANSARE ECONOMICĂ ÎN EPOCA 
REFORMELOR  

Ce fenomen economic pre-
zintă tabelul? Să stabilim 

situaţia Ungariei în baza acestui 
fenomen! Să prezentăm aceste 
date într-o diagramă circulară! Ce 
date ar mai fi necesare pentru o 
evaluare şi mai nuanţată a datelor 
din tabel? [ S ]

Să stabilim, dacă a crescut mai 
rapid exportul fierului brut sau 

al celui semifabricat! Ce trăsătură 
specifică a economiei epocii refor-
melor din Ungaria putem distinge 
în acest tabel?  [ T ]

INDICATORII ECONOMICI ÎN IMPERI
UL HABSBURGIC 1841 

Producţia industrială pe 
cap de locuitor

Valoarea 
producţi-
ei (în mi-

lioane flo-
rini)

Ţări, provincii
Florini

735

Austria Inferioară 77
Austria Superioară 25
Stiria 16
Carintia, Craina 21
Tirol 22
Ţărmul Mării 21
Cehia 27
Moravia şi Silezia 29
Galiţia 8
Dalmaţia 3
Transilvania 7
Ungaria 5 60

Economia Ungariei în epoca reformelor

Să enumerăm, ce fel de dezvoltări infrastructurale prezintă harta! Să caracterizăm 
fiecare ramură în parte, aşezarea sa geografică şi să aratăm cauzele acesteia! Cum 

s-a schimbat relaţia dintre diferitele regiuni până în epoca reformelor? Ce tendinţe pot fi 
sesizate în activitatea de export? Să prezentăm avantajele liniei de cale ferată susţinută de 
Kossuth! Să evaluăm diagrama transportului cu vapoare cu aburi! Să facem o comparaţie 
dintre dezvoltarea transportului de pasageri şi a celui de marfă!  [ T ]

Fabrica de vapoare de la Óbuda. În anii 1840 construirea de vapoare de la Óbuda a atins un nivel european. Aici a fost lansat 
la apă şi primul vapor având corpul metalic

Să enumerăm, care sunt elementele din imagine, care indică construcţia de vapoare! 
Care factori joacă un rol în dezvoltarea rapidă a industriei constructoare de vapoare? 

În ce măsură a exercitat vreo influenţă construcţia de vapoare asupra altor ramuri indus-
triale? [ T ]

Acţiunea Casei de Economii 

Să specificăm noţiunea de 
acţiune şi pe cea de casă de 

economii! Ce proces indică faptul, 
că şi într-un oraş de povincie aceste 
noţiuni au devenit parte integrantă 
a vieţii!  [ O ]

9
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EXPORTUL DE FIER BRUT ŞI SEMIFABRICAT
AL REGATULUI UNGARIEI ÎN PROVINCIILE EREDITARE 

Tipul mărfii                
1841 1848

chintale vieneze florini            chintale vieneze florini            
Fier brut 61 000 244 000 169 000 678 000

Fier semifabricat 30 000 300 000 49 000 485 000
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Staţia terminală a liniei din Pesta a Societăţii 
Feroviare de Vest, antecesoarea Gării Nyugati 
(de vest) din zilele noastre 

Ce efecte a avut construcţia 
de căi ferate asupra dezvoltă-

rii şi a panoramei Pestei şi Budei?  
[ T ]

ATACUL LUI METTERNICH   
„Stările întrunite s-au hotărât să-l roage pe Maiestatea Sa 
regele, cu plecăciune iobăgească, să soluţioneze plânge-

rile formulate în petiţia nobilului comitat Hont, şi în baza legilor arătate în aceasta, să 
repună în legalitate starea comitatului prin înlăturarea locţiitorului comitelui suprem 
[administratorul] în cât mai scurt timp posibil şi să dispuneţi ca procesul administrativ 
împotmolit în acest comitat să repornească pentru ca admnistraţia comitatului să îşi 
poată îndeplini drepturile și sarcinile fără perturbări; stările întrunite declară în prea-
labil că dacă această chestiune nu va fi soluţionată legal, nu vor uita să solicite acest 
lucru şi la dieta ţării, ce urmează a se ţine (…)   

       Iar având în vedere faptul că stările întrunite consideră întâmplările care au avut loc 
şi în alte comitate, nu doar ca o nemulţumire a unor comitate, ci consideră a fi parte 
a unui sistem bine gândit, a cărui scop este anularea singurei garanţii a constituţiei 
ţării, adică autoguvernarea comitatensă, după care ar urma nimicirea constituţiei în-
săşi şi a libertăţilor cetăţenești asigurate de aceasta: considerăm de datoria noastră 
să atragem atenţia tuturor comitatelor asupra acestui pericol care ameninţă patria în 
conştiinţa (…) care va fi confirmată şi de posteritate: cum că în subminarea libertăţii 
constituţionale nu doar că nu şi-au dat concursul, ba dimpotrivă, au ţinut mereu sub 
observaţie încercările îndreptate împotriva acesteia şi nu au precupeţit nici un efort 
să facă ceea ce derivă din poziţia şi din datoria lor ca autorităţi constituţionale şi cetă-
ţeneşti.”  (Circulara comitatului Pesta, 1845)

Să formulăm cu ajutorul sur-
sei, care a fost esenţa siste-

mului administratorilor! De ce a 
declanşat guvernul atacul tocmai 
împotriva comitatului? Să parcur-
gem părerile despre comitat din 
epoca reformelor (pag. 129) şi 
politica guvernamentală a anilor 
patruzeci!  [ T ]

PARTIDE ŞI PROGRAME 
DE PARTID   

„Odată cu venirea primăverii a început să se zvonească 
cu iuţeală, că revoluţia poloneză va reizbucni în curând. 
(…) Chiar dacă la Cracovia s-a constituit dictatura revo-

luţionară şi de apărare a ţării, nu putea exista nici o speranţă privitoare la victorie 
pentru că ţăranii ruteni din Galiţia de Apus nu doar că nu au ascultat de moşierii lor, 
care le-au promis pământ şi libertate, ci s-au întors împotriva moşierilor polonezi des-
picându-i pentru că (…) din dispoziţia guvernatourului (…) s-a plătit o recompensă 
de 10 florni pentru fiecare revoluţionar ucis în bătaie, iar această recompensă a fost 
valabilă şi în cazul  copiilor şi femeilor. (…) Pacea a fost restabilită, iar corespondenţii 
semioficiali au negat acum, că masacrele s-ar fi comis cu buna ştiinţă a guvernului de 
la Viena, dar totuşi nu au putut nega faptul că nu a fost declanşată nici o anchetă pen-
tru cercetarea acestor scene sângeroase atribuite excesului de loialitate a ţărănimii 
rutene needucate (…)”   (Pulszky Ferenc: Viaţa şi epoca mea)

„Conservatorii prezenţi de faţă recunosc că vor să constituie un corp consistent, 
organizat pentru realizarea, în baza principiilor constituţionalităţii şi respectarea na-
ţionalităţii şi a unităţii întregului imperiu, a îmbunătăţirilor prezentate de guvern cu 
ocazia ultimei diete, privind trasformările din patria noastră, precum şi a celor deja 
prezentate fie de guvern, fie de dietă, menite de asemenea să servească înălţarea şi 
înflorirea patriei. (…))

6. Având în vedere faptul că partidul conservator s-a identificat cu adevărat în do-

Ce componente etnice a 
avut răscoala din Galiţia? Ce 

politică au urmărit habsburgii? Ce 
concluzii a putut trage pătura con-
ducătoare maghiară de pe urma 
răscoalei? Când am putut observa 
tentative asemănătoare din partea 
dinastiei? [ T ]
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rinţele şi principiile sale cu guvernul actual  constituţional şi legal, iar cei prezenţi s-au 
declarat de această părere, susţinând acel principiu conform căruia, atâta timp cât 
guvernul va rămâne pe calea pe care se află acum (…) sunt dispuşi ca prin majorita-
tea lor să-l sprijine prin toate mijloacele constituţionale şi legale, precum şi organele 
sale legale şi prestigiul său legal. În schimb, speră că şi guvernul doreşte progresul, 
întinzându-ne mâna în toate treburile politice ale ţării; că doreşte nu doar să se dezică 
de acest partid (…), ci că va apela la sprijinul partidului conservator pentru a duce la 
bun sfârşit îmbunătăţirile necesare.”  (Din programul Partidului Conservator, 1846)

„(…) Dar în situaţia îngrijorătoare a patriei, ce durează de ceva vreme, va trebui 
să ne străduim să cultivăm şi să consolidăm garanţiile legale ale stării noastre con-
stituţionale. O asemenea garanţie considerăm că este un guvern responsabil, ceea 
ce se potriveşte unei vieţi constituţionale şi care ar putea fi şi în Ungaria baza unui 
guvern parlamentar atât de necesar (…) Considerăm opinia publică drept garant al 
constituţionalităţii pe care o sprijinim după talentul nostru, precum şi menţinerea 
vieţii publice a acesteia în toate ramurile sale , precum şi dreptul de liberă întrunire şi 
asociere în cadrul constituţiei. O considerăm un garant constituţional şi necesar şi în 
privinţa continuării progresului naţiunii noastre, la fel precum considerăm oportună 
şi libertatea presei reglementată prin lege. (…)

Mai considerăm necesar, ca interesele tuturor categoriilor de cetăţeni, cruţând cu 
grijă populaţiile de altă limbă, să fie unite din punct de vedere naţional şi constitu-
ţional. Considerăm necesar, ca toate chestiunile legate de libertatea de religie să fie 
introduse pe bazele dietei anterioare. (…)

Considerăm a fi de datoria noastră să trasăm acele direcţii principale ale diferitelor 
domenii, a căror înfiinţare cât mai grabnică în folosul patriei, conform situaţiei vremu-
rilor şi posibilităţilor noastre, le considerăm inevitabil de necesare. 

Acestea sunt următoarele: 
a) participarea fiecăruia la cheltuielile publice. Recunoaştem ca principala noas-

tră datorie, înlesnirea poverii poporului singur plătitor de impozite; să ne străduim a 
obţine cât mai multe garanţii constituţionale şi în această privinţă; - dar condiţionăm 
acest lucru de stabilirea de către dietă a scopurilor acoperirii necesităţilor publice ale 
ţării, de o dare de seamă şi răspundere în acest sens.

b) Acordarea cetăţenilor nenobili, cu precădere a locuitorilor oraşelor libere re-
geşti şi a sectoarelor libere, dreptul de a exercita, în baza reprezentanţei populare, 
drepturile sale atât în forul legislativ, cât şi în conducerile locale. 

c) Egalitate în faţa legii.

d) Desfiinţarea obligatorie prin lege şi prin despăgubire a relaţiilor urbariale; con-
siderăm cel mai de dorit să se facă progrese în sensul că răscumpărarea iobăgiei să se 
efectueze la nivelul întregii ţări prin intervenţia statului.

e) Garantarea achiziţionării de credit şi de moşii prin anularea interdicţiei de neîn-
străinare a moşiei.

Nu dorim să aşezăm interesele patriei noastre în contradicţie cu întreaga unitate a 
monarhiei şi cu interesele existenţei sale; dar pe de altă parte considerăm contrar cu 
legea, dreptatea şi echitatea ca interesele Ungariei să fie subordonate în mod ilegal 
intereselor oricărei alte provincii, - după cum acest lucru se întâmplă de multă vre-
me în privinţa industriei şi comerţului. (…) suntem convinşi că dacă vechea libertate 
constituţională a provinciilor ereditare ale Austriei ar fi valabilă şi acum sau ar păşi 
şi ei, aşa cum este cerinţa vremurilor de astăzi, pe calea constituţionalismului,  (…) 
interesele noastre şi interesele lor – care poate acum sunt despărţite sau chiar uneori 
opuse – ar fi mai uşor de împăcat, iar atunci şi fiecare regiune în parte a imperiului 
ar fi legate de o unitate de interese mai puternică, ceea ce ar duce la prosperitatea 
spirituală şi materială a întregii monarhii, fiind mai rezistentă la furtunile vremurilor şi 
a celor duşmănoase ce ar putea să vină.”   (Declaraţia Opoziţiei, 1847)

DEBUTUL „UNGARIEI JUNE”    
„„Eu am vrut să-i unific reprezentanţii poeziei populare; 
de ce în Életképek? Pentru că această revistă are cei mai 
mulţi cititori, fiindcă cele mai isteţe capete s-au angajat 

la ea, pentru că unul dintre redactorii ei şefi este membru al Ungariei June, printre 
care îi socotesc pe toţi cei care sunt într-adevăr liberali, cutezători, tinzând adevărat 
spre lucruri mari, ai acelei Ungarii june care nu mai vrea să-şi tot cârpească opinca, 
încât petecul este cusut peste petec, ci care vor să o îmbrace din cap până în picioare 
în haine noi. (…)”    (Scrisoarea lui Petőfi Sándor către Arany János, 1847) 

Să caracterizăm relaţia dintre 
guvern şi conservatori! Care 

ar putea fi masa de susţinători ai 
acestui partid? Pe cine şi din ce 
motiv s-au străduit să-i atragă de 
partea lor? [ T ]

Cum îşi imaginează Kossuth 
partidul de opoziţie? [ O ]

Portretul din tinereţe al lui Deák Ferenc (1803 
– 1876)

„(…) în patria noastră opozi-
ţia este un partid al cărui nucleu 
veghează asupra guvernului şi se 
străduieşte să dezvolte şi să asigu-
re constituţionalismul, dar în jurul 
acestui nucleu nu se adună mereu 
aceiaşi în privinţa tuturor chestiuni-
lor: într-unul este un grup, în celălalt 
un alt grup care acordă forţa subsi-
diară [de rezervă] nucleului indivizi-
bil;” (Kossuth Lajos: Analiza partidelor 
politice maghiare, 1847)

Să formulăm pe puncte care 
au fost punctele de vedere 

ale opoziţiei în principalele chesti-
uni ale epocii reformelor! Să enu-
merăm, ce libertăţi menţionează 
declaraţia? Cum şi-a imaginat opo-
ziţia relaţia cu Austria?  [ S ]

Ce înţelege Petőfi prin „cute-
zanţă”, „îmbrăcarea în haine 

noi”? Să trecem în revistă, folosin-
du-ne de cunoştinţele de litera-
tură, cele mai importante idei ale 
lui Petőfi şi Arany despre creşterea 
rolului poporului!  [ T ]
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„Singurul şi cel mai important rost al proprietăţii de moşie este cultivarea pămân-
tului, căci doar cel care-l cultivă poate să-l simtă al lui. Pământul este aşadar al nostru, 
cei care îl cultivăm, aşa că nu avem de ce să plătim vreo răscumpărare pentru el. Iar 
dacă voi nu vreţi să spuneţi pe faţă acest adevăr, atunci noi îl vom proclama con-
strânşi de necesităţi. (…)”  (Táncsics Mihály) 

Partide şi programe de partide în Ungaria din 
epoca reformelor

Să enumerăm grupările po-
litice ale epocii! Să stabilim, 

după ce principii s-au organizat 
ele! Care sunt acele chestiuni în 
care a existat cea mai mare con-
cordanţă între diferitele grupări? 
În privinţa căror chestiuni au fost 
între ele cele mai marcante deose-
biri? Care grupări au format baza 
de susţinători a partidelor înfiinţa-
te în anii 1840? [ T ]
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Vocea cutezătoare a lui Kossuth din Pesti Hírlap  a atras după sine atacul lui Széchenyi – care mai devreme rupsese 
legătura şi cu Wesselényi din acelaşi motiv. Kossuth l-a atacat în paginile gazetei aproape în toate chestiunile  pe Szé-
chenyi, care devenise din ce în ce mai moderat faţă de revendicările reformiste din ce în ce mai radicale. După acestea, 
Széchenyi s-a întors în mod deschis împotriva lui Kossuth (de exemplu, în vara lui 1841 a scris pamfletul din Kelet Népe). 
Opinia publică liberală a fost susţinătoarea unei transformări mai rapide acceptând ideile lui Kossuth.

Părţile aflate în dispută au reprezentat poziţii diferite în multe puncte. Széchenyi îşi imagina coordonarea introdu-
cerii reformelor de către aristocraţie, în timp ce Kossuth dorea acest rol pentru nobilimea mijlocie. În ceea ce priveşte 
relaţia cu Austria, Széchenyi – având temerile sale faţă de forţa şi sprijinul extern al guvernului – s-a exprimat prudent 
încercând să colaboreze cu guvernul. Kossuth însă a fost dispus să meargă, în interesul reformelor, până la ruperea 
relaţiilor cu Viena. 

Disputa dintre cele două personalităţi marcante ale istoriei Ungariei i-a determinat pe contemporani, dar şi pe ur-
maşii lor, să ia poziţie. Evaluările ulterioare au fost influenţate şi de luptele politice ale epocilor ulterioare. Numele lui 
Széchenyi a fost însuşit de mişcările de dreapta din perioada interbelică, pe când cel al lui Kossuth de către mişcările şi 
curentele de stânga de după cel de-al Doilea Război Mondial. Specific acestor evaluări este faptul că în loc să analizeze 
epoca celor doi, acestea au căutat să se autojustifice în activităţile celor două figuri istorice populare. 

Vocea cutezătoare a lui Kossuth din Pesti Hírlap  a atras după sine atacul lui Széchenyi – care mai devreme rupsese 

Cum îşi imaginează Táncsics 
desfiinţarea iobăgiei? De ce 

putem numi punctul său de ve-
dere radical? Cum e posibil, că 
Táncsics nu a avut o masă prea 
mare de susţinători?  [ T ]

Disensiunile dintre Széchenyi şi Kossuth

Să formulăm care sunt ase-
mănările şi deosebirile de 

bază din concepţiile celor doi  
politicieni! Să alegem o temă con-
cretă din cele cinci chestiuni pre-
zentate în tabel (de exemplu, con-
strucţie de căi ferate, Asociaţia de 
Protecţie) şi să întocmim un tabel 
cu poziţiile celor doi  politicieni! 
Să comparăm contradicţiile dintre 
Stéchenyi şi Kossuth cu relaţia din-
tre Széchenyi şi Wesselény!  [ O ]

Să ne reamintim disputa din-
tre cei doi cu ajutorul scrieri-

lor lor!  [ O ]
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„Eu nu am nici cel mai mic dubiu în privinţa acurateţii intenţiei redactorului de la 
Pesti Hírlap, după cum mereu am şi declarat; îi împărtăşesc ideile în cele mai impor-
tante trăsături ale lor; ba chiar deloc nu ezit să declar, că mi le însuşesc chiar în cea mai 
mare parte, chiar fie-mi îngăduit să spun, că le simt, cu cele mai paterne simţăminte, 
a-mi aparţine; iar astfel spus, obiecţiile mele se îndreaptă doar împotriva acelui stil, 
care, după cum el crede, înalţă ţara, însă cum eu cred, acesta îl duce la pierire pe ma-
ghiar (…) Iar acum vă spun pe faţă în ce greşeşte redactorul de la Pesti Hírlap: doar 
în faptul că lucrează cu armele imaginaţiei şi ale ardorii şi nu cu cifre reci, adică, după 
cum în viaţa publică se obişnuieşte să se zică: se adresează inimii în loc să se adreseze 
minţii.”  (Széchenyi: Kelet népe, 1841) 

„M-aş declara un netrebnic bun de nimic, dacă mi-ar face plăcere să cern praf, 
mizerie pe capul uriaşului împiedicat; eu stau plin de respect cu braţele deschise şi îl 
rog: să sufere ca un zilier ce cară nisipul la opera de construcţie a măreţiei naţionale, 
să-i dea povaţă, să-i îndrepte calea celui, căruia acum se străduieşte să i-o taie; fiindcă 
e mai bine pentru obşte dacă sunt unul pentru altul, decât unul împotriva celuilalt.”  
(Kossuth către Széchenyi)

„Nobilul conte – care îşi pune aşa-numita sa tactică în ştiinţele de conducere îna-
inte de orice – declară deschis în mai multe locuri, cum a ajuns cu tactica sa să cadă 
între două laviţe şi suflat când de vânturile de la apus, când de cele de la răsărit, plu-
teşte în aer ca un balon. Această afirmaţie, în stilul rigid şi calculat al contelui transpus 
în stilul meu sentimentalist, plin de pasiune înseamnă: că stimabilul conte în situaţia 
politică a domniei sale nu se bucură nici sus şi nici jos de atâta încredere, cât este ne-
cesar pentru a putea rămâne după plac meşterul acelui plan cu multe implicaţii (…)”  
(Kossuth: Felelet, 1841)

„După aceste dovezi este deosebit de ţipător în ce tulburare de idei se află con-
tele Széchenyi la fel ca şi fiecare camarad conservativ de-al său, atunci când scriu, că 
opoziţia nu ar avea voie să fie în majoritate, că menirea ei firească este de a fi în mino-
ritate. Minunată logică, ce să mai zic! Acolo unde este un guvern parlamentar, acolo 
opoziţia poate să fie doar în minoritate; de ce? Petru că îndată ce ajunge în majoritate 
încetează să mai fie de opoziţie şi devine guvernamentală – dar la noi, în condiţiile 
de la noi, nu este parlamentară, nu este lângă un guvern naţional? – Sărmanii logici! 
Ar trebui să înveţe puţin drept public, un pic de ştiinţe politice, un pic de cunoştinţe 
despre patrie; acestea sunt treburi pe care diletantismul pleoscăit nu le poate învăţa 
dintr-o călătorie prin Europa. Învăţaţi, iar dacă aţi învăţat veţi vedea cum în Ungaria, 
atâta timp cât regimul actual va exista, doar aceea poate susţine patria, dacă opoziţia 
este majoritară şi fiecare minut în minoritate atrage după sine ciuntirea vieţii consti-
tuţionale şi independenţa naţională maghiară.”  (Kossuth: Felelet, 1841)  

„Şi vai! A trebuit să vedem şi una ca asta cum şi contele Széchenyi  a devenit omul 
acestei politici împărţitoare de opiu! Scrie cărţi, oceane de cuvinte, dar pe valurile 
oceanului de cuvinte îl leagănă un singur gând (…) Silogisma [aici, esenţa] acestui 
gând e următoarea: »Atâta timp cât guvernul nu a urmărit nici direcţia constituţiona-
lă, nici direcţia naţională, a fost pe poziţii de opoziţie: - dar împrejurările s-au schim-
bat: guvernul a renunţat la străduinţele sale anticonstituţionale şi antinaţionale: ba 
chiar a acceptat-o ca pe idee călăuzitoare guvernarea Ungariei numai în sens consti-
tuţional şi numai în direcţie naţională, acum aşadar a face opoziţie nu mai are sens, 
iar opoziţia, dacă nu se va reduce la o minoritate ofilită, nu doar că va fi inutilă, ci chiar 
dăunătoare«. (…)”   (Kossuth Lajos: Interpretarea partidelor politice maghiare, 1847)

Ce afirmă Széchenyi despre 
epoca reformelor? Cum scrie 

despre rolul său propriu? Ce a 
obiectat referitor la activitatea lui 
Kossuth? Arătaţi în baza cunoştin-
ţelor acumulate, care ar fi motivul 
acestei atitudni?  [ T ]

Ce doreşte Kossuth de la 
Széchenyi? Ce rol au cuvinte-

le respectuoase din citat?  [ T ]

Formulaţi, ce susţine Kossuth 
despre situaţia lui Széchenyi! 

Ce metode foloseşte împotriva lui 
Széchenyi? Să comparăm acest ci-
tat cu limbajul din citatul anterior!  
[ T ]

Să concluzionăm în baza sur-
sei, ce raporturi constituţio-

nale au existat în Ungaria din epo-
ca reformelor? Să evaluăm punc-
tele de vedere referitoare la opozi-
ţie ale lui Széchenyi şi ale lui Kos-
suth pe baza poziţiilor celor doi 
politicieni! În ce grupare politică 
îl plasează Kossuth pe Széchenyi? 
Care trăsături ale adversarului său 
le scoate în evidenţă? De ce face 
acest lucru? Care este tonul scrierii 
sale? Să dovedim cu exemple afir-
maţiile noastre!  [ T ]

În baza cunoştintelor noastre să 
ne amintim, din ce considerente 

a dat glas Széchenyi  poziţiei sale îm-
potriva opoziţiei! Să comparăm acest 
aspect cu cauzele scoase în evidenţă 
de către Kossuth! Prin ce doreşte el să 
dovedească faptul că Széchenyi nu 
mai este adeptul reformelor? [ T ]

Caricatură despre disputa dintre Széchenyi şi 
Kossuth. Măgarul îi întruchipează pe maghiari, 
drumul duce spre Viena, iar în mâna lui Kos-
suth se poate vedea gazeta Pesti Hírlap

Care componentă a disputei 
este scoasă în evidenţă în de-

sen? Ce metode foloseşte caricatu-
ristul? În ce măsură au vreo legătură 
metodele folosite cu alte detalii ale 
disputei? Să elaborăm proiecte ale 
unor caricaturi legate de alte aspec-
te ale disputei Széchenyi- Kossuth!! 
[ T ]
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IDEEA NAŢIONALĂ MAGHIARĂ DE SORGINTE BUR-
GHEZĂ În epoca reformelor, datorită influenţelor din 
Europa Occidentală (liberalism, naţionalism), noua idee 
dominantă în rândul nobilimii a fost cea a conştiinţei 
naţionale burgheze, a conştiinţei apartenenţei la o 
comunitate naţională situată deasupra barierelor 
juridice şi de avere. În decursul luptelor politice din 
anii treizeci şi patruzeci noua idee naţională a cuprins 
pături din ce în ce mai largi. Ideea naţională de sorginte 
burgheză a preluat numeroase elemente din concepţia 
anterioară de naţiune nobiliară (opoziţie de tipul stă-
rilor, concepţie istorică specifică „curuţilor”, „virtuozitate 
maghiară”, port tradiţional, etc.). A conştientizat din ce 
în ce mai mult sentimentul trăirii fără popoare înrudite 
„în oceanul popoarelor străine”.  În căutarea de popoare 
înrudite a recurs la istoria veche de dinaintea descă-
lecatului maghiar. S-a relansat şi cercetarea orientalistă 
maghiară căpătând un renume internaţional. Seria aces-
tor cercetători a deschis-o un tânăr secui, Kőrösi Csoma 
Sándor (1784–1842) care, căutând strămoşii maghiarilor 
a ajuns până în Tibet fără bani şi fără sprijin. Reprezentan-
ţii ideii de naţiune maghiară de sorginte burgheză s-au 
trezit confruntaţi cu starea de fapt a raporturilor etnice 
apărute în urma schimbărilor din secolul al XVIII-lea.  Ase-
menea altor naţiuni ale epocii, ei s-au străduit să creeze 
un stat naţional unitar sau a unei stări apropiate de 
acesta. Deoarece conducerea politică a statului a fost în 
mâna clasei politice maghiare – naţionalităţile constând 
în mare parte din iobagi – reformiştii au intenţionat să 
rezolve problema prin conceptul de naţiune politică 
unică. Conform acestei concepţii, naţiunea politică – în 
concordanţă cu gândirea politică a vremii – nu este o cre-
aţie de limbă, ci una istorică, juridică, ceea ce înseamnă 
că recunoaşterea naţiunii au legat-o de existenţa stata-
lă. În Ungaria au fost recunoscute ca naţiuni politice cea 
ungară şi cea croată în interiorul cărora existau diferite 
popoare: maghiari, croaţi, sârbi, slovaci, rusini, germani, 
români, etc.  

MAGHIARIZAREA În prima parte a secolului al XIX-lea po-
pulaţia ţării a continuat să crească (de la circa 9,5 milioane 
la 13, 2 milioane).  Această creştere acum nu s-a mai dato-
rat imigrărilor, ci sporului demografic datorat condiţiilor 
mai bune de igienă şi dezvoltării economice. Reformiştii li-
berali – ca peste tot în Europa acelor timpuri – s-au străduit 
să creeze statul naţional. S-au aşteptat ca naţionalităţile să 
se maghiarizeze cu timpul, dar au respins metodele vio-
lente. După exemplul revoluţiei franceze au sperat că oda-
tă cu extinderea libertăţilor individuale şi a desfiinţării 
iobăgiei şi printre naţionalităţile din Ungaria, atunci 
acestea se vor alătura statului ungar care le-a acordat aces-
te drepturi şi proprietăţi. Însă în multe comitate s-a dorit 
accelerarea acestui proces prin maghiarizarea  unor şcoli, 
grădiniţe, a limbii liturgice în biserci. Însă aceste încercări 
ale lor nu au avut succes. În acea epocă autoritatea statului  
nu a dispus încă de acele metode eficiente ca şi în ziua de 
azi, şi deci nici de posibilitatea asimilării forţate.  Tentati-

vele imprudente au determinat mai degrabă o rezistenţă 
a naţionalităţilor. Asimilarea spontană s-a manifestat 
în rândul populaţiei  evreieşti şi germane implicate în 
finanţe, industrie şi comerţ. 

DEŞTEPTAREA NAŢIONALĂ A NAŢIONALITĂŢILOR În 
rândul naţionalităţilor deşteptarea naţională a pornit pu-
ţin mai târziu. Asemenea maghiarilor, ideea de naţiune a 
apărut în rândul păturii conducătoare şi abia după aceea 
s-a răspândit în păturile de jos ale societăţii. În epoca re-
formelor masele de iobagi nu erau încă afectate de aceas-
tă idee. Cu excepţia croaţilor – care au avut nobilime – în 
fruntea mişcărilor naţionalităţilor s-au situat cu precădere 
intelectuali bisericeşti. Scopurile lor au coincis cu cele ale 
maghiarilor, solicitând drepturi naţionale cât mai largi (în 
funcţie de situaţia specifică fiecăreia, de la revendicarea 
de instituţii naţionale proprii până la cea a unor provincii 
de sine stătătoare). Asemenea maghiarilor, au pus accent 
deosebit pe cultivarea limbii. Adoptarea limbii maghiare 
ca limbă de stat a fost percepută de pătura conducătoare 
a naţionalităţilor ca un atac. Naţionalismul din ce în ce mai 
accentuat al maghiarilor şi cel al naţionalităţilor a creat o 
stare confruntativă dintre păturile conducătoare ale celor 
două grupuri.  Acest fapt a oferit prilej curţii, ca în baza prin-
cipiului „dezbină şi stăpâneşte”, să exploateze aceste neîn-
ţelegeri pentru a-şi menţine stăpânirea. Parte integrantă 
a conştiintei naţionale din acea perioadă a fost dreptul is-
toric (care popor a trăit mai întâi pe un anumit teritoriu) şi 
pildele trecutului glorios.  Mişcările naţionale ale popoare-
lor, care în mare parte nu au avut în trecut un stat indepen-
dent, s-au străduit să îşi “completeze” sau să “recupereze” 
acest trecut. Croaţii au considerat că ilirii din antichitate 
ar fi strămoşii popoarelor sud-slave dorind să unifice sub 
conducere croată toate popoarele sud-slave (ilirizmul). 
Slovacii au descoperit trecutul glorios în Imperiul Moravi-
ei Mari, inspirându-se totodată şi din interferenţele slave. 
Prin teoria daco-romană românii şi-au revendicat descen-
denţa de la romani şi prin aceasta doreau să îşi argumen-
teze pretenţiile asupra Transilvaniei, spunând, conform 
teoriei, că ei au trăit în Transilvania încă înainte de venirea 
maghiarilor.  Politicienii maghiari nu au luat la cunoştinţă 
revendicările naţionalităţilor. Ei nu au considerat pericu-
loasă pătura conducătoare subţire a liderilor naţionalită-
ţilor. Însă în spatele aspiraţiilor popoarelor slave au văzut 
intenţia de unificare a slavilor sub conducere rusă (pansla-
vism) şi de aceea teama de Rusia au considerat-o serioasă.    

CULTURA EPOCII REFORMELOR  Epoca reformelor a fost 
epoca de înflorire a culturii maghiare. Sursa acestei înfloriri 
a constat în relansarea economică şi în transformarea 
socială, dar şi conştiinţa naţională, care a acordat o im-
portanţă deosebită artelor şi educaţiei. Artiştii, profesorii 
şi-au considerat activitatea ca un serviciu pus în slujba na-
ţiunii. În operele lor ei au făcut apel la conştiinţa naţională 
şi la dragostea de patrie manifestată prin fapte. Cultura din 
epoca reformelor s-a raportat în domeniul arhitecturii 
la clasicism, iar în literatură, arte plastice şi muzică la ro-

21. Deşteptarea naţională şi chestiunea naţionalităţilor
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mantism, toate acestea având însă un conţinut naţional 
specifi c.   

Un bun exemplu în acest sens este poezia Imn(Him-
nusz) a lui Kölcsey, poezia Manifest(Szózat) a lui Vörösmarty 
Mihály sau opera istorică Hunyadi László scrisă în acea pe-
rioadă de Erkel Ferenc. Epoca reformelor a fost şi în învăţă-
mânt perioada în care s-au pus bazele acestuia. Economia 
şi aparatul de stat din ce în ce mai diversifi cat a avut nevo-
ie de cât mai mulţi oameni şcoliţi. Învăţământul care a 
continuat să funcţioneze în cadrul confesional, chiar dacă 

lent, a ţinut pas cu exigenţele vremii. Numărul gimnazisţi-
lor şi al studenţilor a crescut constant. Până la sfârşitul pe-
rioadei, limba de predare în şcolile medii şi la universitatea 
din Pesta (1846) a devenit cea maghiară.  Totodată, cultura 
maghiară şi învăţământul nu a primit din partea guvernului 
sufi cient sprijin, ba chiar din cauza conţinutului din ce în ce 
mai pronunţat al acestuia, Viena s-a străduit să-l restrângă 
între anumite limite. Astfel, societatea civilă a fost cea care 
– în spiritul ideii naţionale – a încercat să preia sprijinirea 
culturii (Academia Ungară de Ştiinţe, Teatrul Naţional). 

Arhivă

IDEEA NAŢIONALĂ MAGHIARĂ 
DE SORGINTE BURGHEZĂ

„Să iubeşti omenirea: aceasta este condiţia obligatorie a oricărei inimi nobile. To-
talitatea omenirii nu este altceva decât o mare naţiune împărţită pe nenumărate gru-
puri de curteni, al căror membrii ne sunt rude fiecare în parte şi care aspiră la ajutorul 
şi dragostea noastră cu toţi deopotrivă. Dar să mă înţelegi bine! Omul este un animal 
limitat, efectul său se poate resimţi doar în unele cercuri bine stabilite. Să nu crezi 
cumva că Dumnezeu ne-a creat să fim fraţi egali ai tuturor cetăţenilor acestui pământ 
şi cetăţeni egali ai fiecărei provincii de pe pământ. (…) Nu am reuşit să înţeleg nicio-
dată, cine sunt aceia, care se numesc pe sine cetăţeni ai lumii? Talentul omenesc este 
o lampă măruntă, care poate să umple prin lumina sa un cerc îngust; şi dacă o iau şi 
o duc în altă parte, lasă doar întuneric în urma ei. De aceea trebuie să o legăm de un 
anumit loc , pe care să-l putem ferici în permanenţă prin lumina binefăcătoare. Tot 
ceea ce se destramă în toate direcţiile, se consumă în micimea propriei sale dimen-
siuni. La fel ca şi iubirea. Unde este acel om, care dorind a se dedica tuturor ţărilor 
pământului, ar fi plin de pasiune pentru ele, în pieptul său? Leonida a putut muri doar 
pentru o Sparta, Regulus doar pentru o Romă, iar Zrínyi doar pentru o Ungarie. Nu 
e nevoie de prea mult efort de a convinge; priveşte în inima ta, acolo vei găsi ştiinţa 
luată de la natură, care îţi înlănţuieşte iubirea ta de un grup de curteni şi dincolo de 
acesta, de o patrie.”  (Kölcsey Ferenc: Parainesis către Kölcsey Kálmán, 1837)

Treceţi în revistă carecteristicile dragostei de ţară ale lui Kölcsey! În ce realţie se află în 
gândirea lui Kölcsey activitatea în slujba omenirii şi a patriei?  [ T ]

„Fericită e ţara în care o singură limbă – o singură religie – o singură naţiune şi 
origine şi aceleaşi obiceiuri îi face pe toţi înrudiţi!  - neexistând nici o forţă care să 
despartă naţiunea, nicio răceală care să împiedice activitatea naţiunii, iar toate se 
străduiesc să realizeze un singur scop, sporirea întregului. (…)

La noi sunt multe limbi –multe religii – multe obiceiuri diferite – şi mai câte na-
ţionalităţi! – Acest lucru este în sine un pericol, – aproape imposibil de compensat 
aceste defecte – doar patria, constituţia cetăţenească şi ardoarea pentru egalitatea 
în faţa legii o poate face. Iar acest lucru poate fi obţinut doar atunci când roadele 
naţionalităţii şi ale constituţiei cetăţeneşti vor fi extinse asupra tuturor vorbitorilor 
de alte limbi, având alte religii sau origini, să nu se găsească printre ei nici unul care 
să se creadă mai presus de ceilalţi în detrimentul celuilalt şi să-l trateze vitregeşte.” 
(Wesselényi Mikós: Despre prejudecăţi)

Cum caracterizează Wesselényi configuraţia etnică a Ungariei? Cum apreciază el această 
situaţie? Ce soluţie propune pentru rezolvarea acestei chestiuni?  [ T ]

„(…) Nici o ramură a administraţiei din Ungaria nu doar că nu a intenţionat vreoda-
tă să-i priveze pe locuitorii ţării vorbitori de alte limbi de limba lor, ci chiar recunoaşte 
că ar fi nedrept să se amestece în relaţiile vieţii private (...) limba administraţiei în toa-
te domeniile, precum şi limba comunicării cu guvernul ungar şi consiliile comitatense 
din oricare parte a provinciilor coroanei ungare, să fie maghiara. A face mai puţin de 
atât înseamnă laşitate, a porunci mai mult, tiranie; în ceea ce ne priveşte pe noi ar fi o 
sinucidere.”  (Kossuth despre folosirea limbii)

„Iar noi spunem următorul lucru: iată, noi vă îmbiem cu inteligenţa, cu libertatea 
justiţiei, a legislaţiei, a moşiilor, vă îmbiem cu cetăţenie constituţională, cu naţionali-
tate politică şi cu toate acele bunuri care se revarsă asupra cetăţenilor acestei patrii, 
iar în schimbul lor nu dorim altceva, decât să ocrotiţi împreună cu noi patria, care vă 
primeşte cu solemnitate ca pe copiii ei buni, iar naţionalitatea, care vă dăruieşte ma-
turitate politică, să o iubiţi.”  (Kossuth despre naţiunea politică) 

Formarea şi caracteristicile ideii naţionale ma-
ghiare

Din ce surse s-a inspirat ide-
ea naţională maghiară? Să 

alegem dintre acestea pe cele 
specifice (care diferă de celelalte)! 
Să stabilim cu ajutorul desenului 
grafic ce reprezintă conceptul unei 
singure naţiuni politice! Să facem o 
comparaţie cu ideea de naţiune a 
Revoluţiei Franceze!  [ T ]

Unde trasează Kossuth limita 
limbii de stat? Să comparăm 

punctul de vedere al lui Kossuth cu 
practica europeană şi cu necesităţi-
le naţionalităţilor!  [ T ]

Cum doreşte Kossuth să re-
zolve problema? Să compa-

răm punctul său de vedere cu cele 
învăţate despre Revoluţia Franceză 
şi cu punctul de vedere al lui Wesse-
lényi! [ T ]
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„Vai, ce puţini suntem – astfel se văicăresc - imposibil ca în această situaţie să nu 
cumva să ne contopim în marea masă de germani şi de slavi; trebuie aşadar să propa-
găm limba şi naţionalitatea înainte de toate.” Şi acest lucru este foarte corect, doar că 
cine ştie cum e roata succesului, căci nu orice purtare ne duce spre ţel, ba chiar cea de 
acum ne îndepărtează de el. 

     (…) credem că: putem trage naţionalitatea peste oricine, care ne cade în mâini 
ca de pildă varul pe perete sau zmalţul pe oală? Şi credem că: porunca e suficientă ca 
cineva să se dezbrace de specificul naţionalităţii sale? 

      Dacă cineva ştie ungureşte, vorbeşte ungureşte, am putea concluziona, că re-
spectivul ar fi trebuit să se transforme în ungur? Fiindcă de-i aşa, atunci să ne îndreptăm 
privirile spre oricare meşter de limbă fără nici o ezitare, ba să fim noi înşine dintr-aceştia, 
să vorbească lumea întreagă ungureşte şi patria va fi salvată, iar seminţia noastră prea-
slăvită. Însă limbă, specific naţional cu atâta uşurinţă, dupa câte ştiu, nici măcar nu se 
poate garanta şi cu atât mai puţin se poate pune pe baze mult mai solide şi mai largi; 
căci grăirea nu este nicidecum un sentiment, fluiditatea limbii nu e deloc bătaia inimii, 
iar astfel nici vorbitorul de maghiară, ba chiar şi cel mai frumos vorbitor, nu poate fi 
deloc maghiar.” (Széchenyi István: Despre Academia Maghiară, 1842)

Care este scopul lui Széchenyi în legătură cu naţionalităţile? Cu ce nu este el de acord? 
Să integrăm gândurile sale în sistemul disputei Széchenyi – Kossuth!  [ T ]

„Vedem că în Croaţia agitaţia împotriva naţiunii maghiare este sprijinită de guvern 
şi cum eroii iliri părtiniţi sunt copleşiţi cu distincţii guvernamentale, iar prietenii ma-
ghiarilor sunt prigoniţi; (…)

      În 1827 (…) în adunarea provincială în articolul 5 al stărilor părţilor alipite, au 
declarat deschis şi liber cum »consideră impedios necesar şi folositor ca tineretul din 
părţile alipite să înveţe limba maghiară;« din mai multe motive şi pentru că în dieta ţării 
(…) treburile comune pot fi tratate cu succes doar de către indivizi care vorbesc limba 
maghiară; este limpede aşadar, că (…) au fost dispuşi cu mărinimie pentru a face şi în 
Croaţia din limba maghiară o limbă oficială. (…)

      Astfel a fost situaţia limbii maghiare în Croaţia, care de atunci doar prin amânări 
[abia în 1844 a putut deveni maghiara limbă oficială]  a devenit cuibul urii dezlănţuite 
împotriva naţiunii maghiare legănându-se în himera viitorului a unei Ţări Slave de sud. 
(…) iar naţiunea maghiară a fost pusă deja în acea stare fie de a renunţa în mod laş la 
naţionalitatea sa în propria sa patrie; sau să se prezinte ca tiranică;”  (Kossuth Lajos: Inter-
pretarea partidelor politice maghiare, 1847) 

Ce rol şi ce posibilităţi atribuie Kossuth guvernului de la Viena în problema neînţe-
legerilor cu naţionalităţile? Ce consideră Kossuth că sunt drepturile fireşti ale unei 

naţionalităţi în privinţa folosirii limbii?  [ T ]

Portul la modă a păturii conducătoare în Un-
garia anilor 1830 

Să discutăm, ce conţinut po-
litic are moda acestui port? 

Să căutăm fenomene asemănă-
toare în alte epoci istorice!  [ T ]

Politica maghiară faţă de naţionalităţi  şi na-
ţionalităţile

Care au fost scopurile naţio-
nale ale păturii conducătoare 

maghiare şi ale naţionalităţilor? 
Să formulăm pe scurt, cum au do-
rit să le înfăptuiască! Ce influenţe 
s-au manifestat în chestiunea na-
ţionalităţilor? Ce diferenţe pot fi 
observate între diferitele curente?  
[ O ]

Pagina de titlu a operei lui Wesselényi Miklós 
Manifest în privinţa naţionalităţii maghiare şi 
a celei slave

Să formulăm, ce importanţă 
atribuie clasa conducătoare 

maghiară chestiunii naţionalităţi-
lor!  [ O ]
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POPOARELE UNGARIEI LA RECENSĂMÂNTUL DIN 1850 
Ungaria Transilvania Croaţia Zona Grănicerească Total

mii pers. (%) mii pers. (%) mii pers. (%) mii pers. (%) mii pers. (%)
Maghiari 4 222  45,4 585 28,2 5 0,7 5 0,5 4 818 36,5
Germani 1 091  11,7 219 10,6 8 0,9 37 3,9 1 356 10,3
Slovaci 1 729  18,6 – – 1 0,1 8 0,9 1 739 13,2
Români   924   9,9 1 202 58,0 – – 113 11,9 2 239 17,0
Rusini   447   4,8 – – – – – – 447 3,4
Croaţi    74   0,8 – – 625 72,0 480 50,1 1 180 8,9
Sârbi   446   4,8 – – 222 25,0 310 32,4 979 7,4
Sloveni    44   0,5 – – – – – – 44 0,3
Ţigani    30   0,3 52 2,5 – – – – 82 0,6
Evrei   243   2,6 6 0,3 2 0,3 – – 282 1,9

Alţii    35   0,4 8 0,4 4 0,5 1 0,5 48 0,4

Total  9 580 100,0 1 694 100,0 868 100,0 958 100,0 13 191 100,0

Să caracterizăm în baza tabe-
lului compoziţia etnică a ţări-

lor Coroanei Ungare! Să arătăm ce 
diferenţe există între diferitele regi-
uni!  [ O ]

MAGHIARIAZAREA
„„Urăsc din tot stomacul meu naţionalismul îngâmfat, care 
sfârtecă în bucăţi Ungaria. De aceea, dacă azi mulţi în Unga-

ria vorbind nemţeşte şi tăuţeşte [slovăceşte] nu suntem cetăţeni ai Germaniei sau ai 
Cehiei, ci ai Ungariei. Să fie liber cetăţeanul ungar şi să vorbească, şi să scrie latineşte, 
tăuţeşte şi nemţeşte după placul său. Dar dacă cel născut ca ungur nu se ruşinează 
a învăţa tăuţeşte, atunci nici neamţul să nu se ruşineze a învăţa limba ungurească.” 
(Magda Pál: Descrierea Ungariei, 1819)

Cum se raportează autorul la 
naţionalismul maghiar şi cel 

al naţionalităţilor? Pe ce baze de 
principii se situează acesta?  [ T ]

DEŞTEPTAREA 
NAŢIONALĂ A NAŢIONALITĂŢILOR  

Compoziţia etnică în două feluri de reprezen-
tare

Să trecem în revistă specifici-
tăţile privind spaţiul geogra-

fic a compoziţiei etnice a ţării! Să 
comparăm impresiile rezultate în 
urma comparării celor două hărţi! 
În baza acestora, în ce măsură pu-
tem trage concluzii diferite? Care 
ar putea fi motivul diferenţelor?  [ 
O ]
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„Pornesc să vă vorbesc vouă, dragii mei fraţi de neam pentru reînnoirea amintirii 
eroilor noştri glorioşi şi redeşteptarea lor în poporul slovac, despre cel mai glorios 
dar, ce durere, şi despre ultimul erou totodată al Slovaciei ungare – despre Máté din 
Trencsén. (…) vă prezint vouă ridicarea lui Máté, apogeul său şi căderea sa groaznică 
pentru a vedea şi a cunoaşte acea prăpastie a mizeriei în care a fost împins poporul 
slovac odată cu prăbuşirea lui Máté, pentru că i s-a răpit independenţa şi dreptul de 
a fi de sine stătător, şi-au însuşit roadele sale adunate timp de secole, l-au legat de 
picioare (…) într-aşa fel încât atunci când şi-a pierdut orice drepturi naţionale, a tre-
buit să fie desconsiderat în întreaga lume (…). Există slovaci care nici nu mai cred că 
poporul actual al „ciobanilor, plutarilor, sârmarilor şi tăietorilor de lemne” au avut un 
rol şi mai de seamă în istoria scumpei noastre patrii ungare şi sunt  slovaci care cred că 
menirea poporului slovac a fost de când lumea să trăiască ca slugă şi în robie. Vedeţi 
voi, cei de-un neam cu mine, noi ne-am obişnuit atât de mult cu adevărul sufletului 
nostru încât nici nu ne mai pasă, ba chiar unii dintre noi cred că asta aşa trebuie să fie. 
Pielea mândriei noastre naţionale s-a şubrezit atât de mult, s-a cojit atât de tare, încât 
trebuie să tai adânc în ea ca să tai pe viu. Şi vai, odinioară au fost toate astea cu totul 
altfel!“  (Viliam Pauliny-Tóth [1826-1877]: Csák Máté) 

Să stabilim, prin ce justifică 
autorul scrierea operei sale! 

Ce scop îl animă? Ce rol poate 
avea rescrierea în mod propriu a 
trecutului istoric? Să facem o com-
paraţie cu imaginea despre Csák 
a lui Madách Imre! Care sunt dife-
renţele?  [ T ]

CULTURA EPOCII REFORMELOR  

Primul teatru din piatră deschis la Pesta în 1837 şi un afiş de teatru din acea vreme

Ce rol a avut de îndeplinit teatrul maghiar în acea vreme? Să cercetăm, când şi unde a fost construit primul teatru maghiar 
din piatră şi când s-a construit primul teatru german din piatră în Pesta! În ce măsură reflectă afişul spiritul epocii? [ O ]

Muzeul Naţional a fost proiectat de renumi-
tul arhitect al acelei epoci, Pollack Mihály

În ce stil a fost construit mu-
zeul? Să adunăm imagini 

despre clădirile specifice acelei 
epoci stabilind semnele specifice 
ale arhitecturii din acea vreme! Ce 
clădiri cu funcţionalitate publică 
au fost ridicate în acea perioadă?  
[ O ]
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Numărul evreilor a crescut în 
secolul al XIX-lea ca urmare 
a imigrărilor. Ei au jucat un 
rol important în viaţa eco-
nomică. Majoritatea celor 
sosiţi dinspre Galiţia au trăit 
în condiţii foarte modeste. 
Nobilimea maghiară, dato-
rită concepţiei sale liberale 
pe de o parte, iar pe de altă 
parte datorită predispoziţiei 
sale de a asimila, i-a primit 
pe evrei cu braţele deschise.

„Dar există ceva, ce este mai trist de atât: să vezi poporul învins dar supravieţuind 
după bătălie, o naţiune fără patrie, care nu are un centru în jurul căruia ar putea să se 
unească şi care totuşi, s-a separat de restul locuitorilor lumii; care şi-a pierdut armele 
şi este totuşi prigonit ca un duşman; (…) dând mereu doar peste ură, peste împotrivi-
re de parcă ar pluti un mare blestem deasupra sa. Acest lucru este mai trist, de o mie 
de ori mai trist decât orice putem vedea pe lumea aceasta. Un astfel de popor este 
cel evreu! (…)

Evreul etern nu este doar o imaginaţie; el trăieşte şi suferă. Mergi la piaţă şi acolo 
unde-i aglomeraţia de oameni este cea mai înghesuită, unde gălăgia-i cea mai mare, 
acolo este el, în faţa sa pe pământ sau pe masă cu lucrurile sale sărăcăcioase, pe care 
le îmbie cu glas tare; mergi la pustă şi acolo lângă han de unde sunete vioaie îţi ies în 
cale, gârbovit sub greutate traversează prin nisipul greoi; mergi oriunde de la un ca-
păt la celălat al acestei ţări şi-l vei găsi. (…) În batjocoră arată spre el cu degetul ceata 
de copii, iar trecătorul îşi aruncă asupra sa privirea dispreţuitoare spre cel căruia nici 
ultimul om nu vrea să-i semene. (…) 

În America, unde evreii se bucură de toate drepturile cetăţenești, şi în Olanda şi 
Belgia, unde reprezentanţii lor au fost aleşi în mai multe rânduri membrii ai parla-
mentului, unde trăiesc cu toate drepturile lor cetăţeneşti, oare nu arată şi ei dragoste 
de ţară ca şi alţi cetăţeni ai ţării? Oare în Franţa care a fost consecinţa emancipării? În 
funcţiile publice pe care le au, sub stindardul nemuritoarelor noastre trupe, în dome-
niile ştiinţelor, ale artelor, ale meseriilor pe care le exercită de mai bine de un sfert de 
secol dezminţind cuvintele de ocară ale asupritorilor lor; (…)

Emanciparea evreilor va triumfa şi fără noi prin luminare glorioasă, (…) Vremea 
ne-o cere, iar noi n-avem voie să rămânem în urmă. Secolul nostru nu are nevoie de 
privilegii, ci de libertate (…)”   (Eötvös József: Emanciparea evreilor, 1840-41) 

„Până când legea va dispune mai detaliat despre situaţia evreilor, se hotărăşte:
§1. Toţi acei evrei care s-au născut în ţară sau în părţile alipite, precum şi aceia, care 

au primit permisiune legală de a locui aici, dacă împotriva lor nu există vreo obiecţie 
serioasă dovedită privind buna lor purtare şi pot locui oriunde în ţară şi în părţile 
alipite, - excepţie făcând oraşele miniere menţionate în legea XXXVIII din anul 1791 şi 
acele locuri, care sunt în prezent excluse în privinţa minelor şi a instituţiilor miniere, 
după vechea cutumă. 

§2. În condiţiile existente, şi evreii pot înfiinţa fabrici, putând să desfăşoare comerţ 
şi meserii folosindu-se de propria forţă de muncă sau de ucenici şi angajaţi de religia 
lor, să-i instruiască pe tineri de religia lor în aceste îndeletniciri, - iar acele ştiinţe şi 
meserii de artizanat, pe care le-au desfăşurat, să le poată desfăşura şi de acum înainte. 
(…)”   (Legea XXXIX din 1840)  

„Evreii, cu excepeţia câtorva familii, între ei vorbesc nemţeşte; dar totuşi, nu-i pu-
tem socoti nemţi; deşi nu formează un popor separat; căci în momentul de faţă s-au 
separat doar din cauza religiei lor prigonite. În noile timpuri izraeliţii mai prevăzători 
învaţă şi îi învaţă pe alţii cu sârguinţă limba maghiară din ţară. În ceea ce priveşte 
emanciparea evreilor: cu acest lucru nu prea simpatizează lumea, deşi din motive 
nedrepte şi incorecte pentru că specula cu cereale şi cămătoria atribuită evreilor,  le 
întâlnim şi la creştini, ba chiar la aceştia cu mai mare râvnă. O Doamne, când va veni 
împărăţia ta? Când va veni vremea, când omul nu va fi prigonit pentru convingerea 
sa religioasă! Când îşi vor da odată seama creştinii şi compatrioţii noştri unguri, că 
greşelile atribuite evreilor, dacă şi în ce măsură acestea pot fi reale, pot fi rezolvate în 
totalitate numai prin emancipare.”  (Fényes Elek: Descrierea Ungariei, 1847)

Care trăsături specifice ale situaţiei evreilor sunt evidenţiate în sursă? Ce consideră 
autorul ca fiind principala cauză a sentimentelor antievreieşti?  [ O ]

Să arătăm, care au fost carac-
teristicile relaţiilor economice 

dintre unele grupări ale societăţii 
maghiare şi evreii! Să urmărim cu 
ajutorul surselor schimbarea situaţi-
ei evreimii! [ O ]

La ce caracteristică istorică 
a evreimii face trimitere sur-

sa? Cum este prezentată situaţia 
evreilor în Ungaria acelor vremuri? 
Trageţi concluzia în baza sursei 
cu ce au fost etichetaţi evreii de 
către contemporanii lor! Adunaţi 
din text argumentele lui Eötvös în 
favoarea emancipării evreilor!  [ T ]

Ce proces au stimulat (şi tot-
odată ce dovedesc) legile 

citate? În mod concret, în care do-
meniu al vieţii stimulează aceste 
legi acest proces? Să interpretăm 
interdicţiile legii! [ T ]

Sinagoga din Óbuda

În ce stil a fost construită si-
nagoga? Ce indică stilul şi 

mărimea sinagogii?  [ T ]

Alegoria Edictului de Tolernanţă al lui Iosif al 
II-lea. În imagine putem vedea şi reprezen-
tantul religiei mozaice, deoarece domnitorul 
a anulat în 1781 ordonanţele care limitau 
activitatea economică a evreilor, aceştia pu-
tând intra în bresle. El i-a obligat să încheie 
contractele în latină, maghiară sau germană. 
În 1787 le-a prescris obligativitatea adoptării 
de nume germane 
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ÎNCEPUTUL TRANSFORMĂRILOR  Pentru obţinerea 
locurilor în dieta din anii 1847–1848, atât curtea, cât 
şi opoziţia a făcut tot posibilul (mituire, etc.). Un succes 
al forţelor reformiste poate fi considerată alegerea lui 
Kossuth Lajos ca deputat al comitatului Pesta. Man-
datul său a făcut posibil ca el să devină la Pojon liderul 
principal al opoziţiei.  Kossuth, în condiţiile unor raporturi 
egale în camera inferioară, a atacat din motive tactice şi
sistemul administratorilor care lezau drepturile stărilor, 
pentru a-şi face adepţi şi în tabăra conservatorilor. Însă în 
dietă nici în aceste condiţii nu au fost adoptate reforme 
cuprinzătoare. Sub impulsul foametei care a făcut ravagii 
în Europa şi a valului revoluţionar ce i-a urmat acesteia, şi 
majoritatea conservatoare s-a arătat dispusă să detensio-
neze nemulţumirile iobagilor prin concesii făcute acesto-
ra. Kossuth şi-a dat seama de această posibilitate. La doar 
câteva zile de la sosirea veştii la Pojon despre revoluţia 
din Paris – în vederea prevenirii unei răscoale ţărăneşti – 
el a întocmit o propunere legislativă imediată (3 martie). 
Ziua următoare camera inferioară a adoptat propunerea 
ce conţinea punctele din Declaraţia Opoziţiei (răscumpă-
rarea pe vecie cu despăgubire din partea statului, parla-
ment în baza reprezentativităţii populare şi un guvern 
responsabil, impozitare generală, constituţie şi provinci-
ilor ereditare). Camera superioară şi guvernul a încercat 
să treacă de perioada critică tărăgănând. Însă la vestea 
revoluţiei din Viena (13 martie) şi a mişcărilor din Pesta, 
şi camera superioară a adoptat propunerea (14 martie), 
pe care ziua următoare o delegaţie a dietei au dus-o cu 
vaporul la Viena.   

REVOLUŢIA DE LA PESTA La vestea revoluţiei din Vie-
na, tinerimea “Ungariei june” de la Pesta – în continuare, 
junii lui martie – în data de 15 martie au organizat o ma-
nifestaţie, ce s-a extins în urma revoluţiei care a înlăturat 
guvernul. Tinerii i-au atras de partea lor pe studenţi, iar 
apoi şi masele de locuitori ai oraşului, precum şi pe parti-
cipanţii la târgul de ziua Sfântului Iosif sosiţi din provincie. 
La tipografia Landerer s-a tipărit omiţându-se aprobarea 
cenzurii – ca expresie a libertăţii presei – Cele 12 puncte 
conţinând revendicările lor precum şi poezia mobilizatoa-
re a lui Petőfi Sándor, Cântec naţional (Nemzeti dal). În 
decursul după-amiezii, văzând succesul maselor, a aderat 
şi conducerea oraşului, precum şi  Consiliul Locotenenţial 
speriat, neavând curajul să dea ordin garnizoanei – for-
mate în mare parte din italieni – să deschidă focul asupra 
mulţimii care mărşălui în cetatea Budei.  În Pesta a fost 
înfiinţat Comitetul de Linişte [siguranţă] Publică, în care 
junii lui martie au oferit funcţiile oficialităţilor oraşului şi 
nobililor liberali. Junii lui martie au colaborat cu nobili-
mea liberală şi înaintea, precum şi în timpul revoluţiei. Au 
fost conştienţi de forţa lor şi de aceea nu au intenţionat 
să pună ei înşişi mâna pe putere. Ei şi-au dat seama, că 
rolul lor a constat în exercitarea unor presiuni  asupra 
nobilimii liberale pentru realizarea reformelor. Ei şi-au 
dat seama că printr-un radicalism exagerat ar putea să îm-
pingă nobilimea de partea conservatorilor. 

CONSTITUIREA PRIMULUI GUVERN RESPONSABIL  
Conferinţa de stat însărcinată cu luarea de decizii în locul 
lui Ferdinand al V-lea nu a vrut să accepte propunerea le-
gislativă nici în situaţia presantă în care se afla. Palatinul 
István s-a oferit ca intermediator, dar niciuna dintre părţi 
nu a cedat. Pentru a avea siguranţa ireversibilitătii eveni-
mentelor palatinul s-a adresat direct domnitorului, fără să 
mai apeleze la Conferinţa de stat, cerându-i permisiunea 
conducerii directe a treburilor din Ungaria, după care l-a 
numit pe Batthyány Lajos prim-ministru al Ungariei 

(17 martie). În guvernul resposabil maghiar consti-
tuit la începutul lui aprilie au fost reprezentate toate 
orientările politice de la conservatori (Esterházy Pál) 
până la liberalii centraliști (Eötvös József). Majoritatea a 
constat însă din grupa nobililor liberali (Batthyány Lajos, 
Deák Ferenc, Klauzál Gábor, Szemere Bertalan). Ca mi-
nistru al finanţelor Kossuth a avut un rol-cheie, dar ca mi-
nistru al transporturilor şi  al lucrărilor publice în guvernul 
Batthyány a luat parte şi Széchenyi.

LEGILE DIN APRILIE  Consiliul de stat a încercat în două 
rânduri să revoce independenţa ungară în domeniul apă-
rării şi al finanţelor, deoarece acestea au fost considerate 
drept bază a unităţii imperiului. Dar pentru aceasta, consi-
liul nu s-a văzut încă suficient de puternic. Domnitorul a 
consfinţit reformele elaborate de dieta organizată pe 
stări, care au pus bazele transformărilor burgheze în 
Ungaria (11 aprilie). Legile din aprilie au desfiinţat privi-
legiile stărilor şi pe cele de natură feudală, precum şi 
iobăgia. Iobagii au devenit proprietarii pământurilor 
urbariale (ai parcelelor iobăgeşti), iar statul şi-a asumat 
despăgubirea moşierilor. Însă dieta a amânat pentru anul 
următor plata despăgubirilor. Prin împărţirea păşunilor 
comune şi jelerii deţinători de case au devenit proprietari 
ai unor parcele. A fost desfiinţată zeciuiala şi instanţele 
nobiliare de judecată. Ungaria a devenit monarhie con-
stituţională. Guvernul ei a fost numit de către rege, dar 
a fost răspunzător forului legislativ. Forul legislativ orga-
nizat pe stări a fost schimbat cu un sistem parlamentar 
bazat pe reprezentativitatea populară, votat în baza 
votului cenzitar (avere, educaţie). (Alegerile au fost ţi-
nute la începutul verii.) A fost proclamată unirea dintre 
Ungaria şi Transilvania. Relaţia cu Austria nu a fost re-
glementată în mod clar – aceasta era mai apropiată de 
o uniune personală. Ungaria era legată de cealaltă parte 
a imperiului doar prin persoana domnitorului comun. Nu 
a fost reglementată nici chestiunea armatei, iar reprezen-
tanţele externe au rămas în mâna imperialilor. Nu a fost 
clarificată nici chestiunea finanţării armatei şi a relaţiilor 
externe. Fiecare dintre părţi s-a aşteptat la reglementarea 
disensiunilor din cadrul afacerilor externe, apărării şi 
al finanţelor în funcţie de evoluţia raporturilor de forţe 
viitoare. Pătura conducătoare maghiară nu a vrut să se 
rupă de imperiu, dar în condiţiile regimului constituţio-
nal nu mai puteau fi întreţinute interesele imperiului în 
vechile condiţii. Puterea executivă a trecut în mâna gu-
vernului maghiar responsabil, ceea ce a dus la contradicţii 

22. Revoluţia legală şi tentativa de consolidare 
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cu Viena, care – mergând în continuare pe practicile du-
alismului stărilor – a considerat afacerile externe, apăra-
rea şi fi nanţele care ţineau de acestea, ca afaceri ce ţin de 
dreptul suveran al regelui.

REGLEMENTAREA CHESTIUNII IOBĂGEŞTI Guvernul 
maghiar, pentru a preîntâmpina răscoalele ţărăneşti, a 
introdus de urgenţă în vigoare eliberarea din iobăgie 
(desfi inţarea obligaţiilor urbariale). Prin aceasta a dorit să 
prevină situaţia, în care curtea s-ar fi  folosit de masele de 
iobagi maghiari şi de alte naţionalităţi. Însă reglementa-
rea acestei chestiuni nu a fost simplă. Toate păturile iobă-
gimii au sperat de odată realizarea tuturor dezideratelor 
lor. Jelerii au vrut pământ, iobagii cu parcele au dorit 
să-şi primească viile transformate în pământuri de 
gospodărie mixtă trecute în proprietatea moşierilor. 
Guvernul nu a putut însă satisface toate revendicările, 
pentru că altfel ar fi  riscat să piardă sprijinul nobilimii. 
Astfel, comisarii guvernamentali trimişi în provincie
au fost nevoiţi să recurgă în multe locuri la folosirea 
forţei. Guvernul a reuşit cu succes să evite o explozie so-
cială de proporţii. Acest lucru s-a datorat în esenţă fap-
tului, că desfi inţarea iobăgiei s-a produs într-adevăr în 
nişte condiţii avantajoase. În acest succes a avut un rol 
şi priceperea administrativă a nobilimii maghiare, dar şi 
sentimentul de apărare a patriei după ce de la mijlocul 
verii s-a dezlănţuit atacul sârbilor şi apoi cel al croaţilor.

ÎNTEŢIREA DIVERGENŢELOR  În timpul verii conferin-
ţa de stat şi guvernele austriece care s-au apropiat de 

aceasta (vezi pagina 76) au făcut mai multe încercări 
de a desfi inţa competenţa ministerului maghiar de 
război şi al fi nanţelor. Guvernul maghiar s-a străduit 
să reglementeze chestiunea pe calea tratativelor, dar nu 
a fost dispus să renunţe la cele două ministere. Viena 
– neavând sufi ciente forţe – nu a recurs deschis la mij-
loace violente preferând să se folosească de naţionali-
tăţile ajunse în  confl ict cu maghiarii pentru a-şi atinge 
scopurile. 

Divergenţele s-au adâncit cel mai tare în chestiu-
nea privind armata. Guvernul maghiar ar fi  avut nevoie 
de trupe de încredere din cauza agitaţiei printre iobagi 
şi naţionalităţi, cât şi pentru înăbuşirea răscoalei sârbilor 
sprijinită şi din Serbia. Însă conducerea vieneză refuzând 
în repetate rânduri cererea lui Batthyány, nu a trimis 
acasă în ţară regimentele maghiare. Din această cauză 
prim-ministrul a dispus organizarea a zece batalioane 
de honvezi, adică a unor trupe maghiare regulate (mai, 
1848). Prin această măsură prim-ministrul a consolidat in-
dependenţa statalităţii ungare. 

Kossuth, ca ministru de fi nanţe, a luat de asemenea o 
măsură hotărâtoare pentru a asigura baza materială a pre-
gătirilor pentru apărare. A încheiat un contract cu Banca 
Comercială Maghiară de la Pesta în vederea emiterii unor 
bancnote maghiare independente (iunie, 1848). Parla-
mentul întrunit în baza reprezentanţei populare (5 iu-
nie 1848) a votat în unanimitate la propunerea lui Kossuth 
200 000 de recruţi şi suma de bani necesară recrutării lor 
(11 iulie). Divergenţele dintre Curte şi guvernul maghiar 
au devenit din ce în ce mai evidente. 

ARHIVĂ

„(…)  Aşa este, Stimate Stări, am toată convingerea, că viitorul dinastiei noastre depin-
de de unirea în suflet şi simţiri a tuturor popoarelor imperiului, această unire ţinând 
cont de respectarea naţionalităţilor noastre şi care se poate forja doar prin interme-
diul sentimentului constituţionalităţii. (…) 

Am hotărât, că vom participa la plata poverilor publice ale poporului în baza impo-
zitării generale, care până acum acoperă doar costurile administraţiei comitatense şi 
vom avea în vedere finanţarea noilor necesităţi ale ţării pe aceleaşi baze.

Defilarea lui Kossuth împreună cu agitatorii 
electorali în 1847

Ce importanţă a avut în viaţa 
ţării şi a lui Kossuth faptul că 

el a fost ales deputat din partea 
comitatului Pesta? Să prezentăm 
în baza imaginii trăsăturile specifi-
ce ale confruntărilor politice ale 
vremii! [ O ]

ÎNCEPUTUL TRANSFORMĂRILOR    

1
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Am hotărât să rezolvăm chestiunea relaţiilor urbariale prin despăgubire echili-
brând în acest fel interesele poporului şi ale nobilimii întru fericirea patriei noastre şi 
consolidarea tronului Maiestăţii Voastre.

Nu mai putem amâna contabilizarea veniturilor rezultate din bunurile ţării şi a ne-
cesităţilor patriei şi punerea lor sub o administrare responsabilă (…)

Dar suntem convinşi şi de faptul că legile ce urmează a fi adoptate pentru exprima-
rea vieţii noastre constituţionale şi pentru binele spiritual şi material al patriei noastre 
pot fi realizate şi puse în practică, dacă aplicarea lor va fi înfăptuită, fără nici un ames-
tec străin, de către un guvern naţional, care să aibă responsabilitate faţă de principiile 
constituţionale ale majorităţii.

De aceea considerăm transformarea sistemului colegial de guvernare într-un mi-
nister maghiar responsabil ca bază şi ca garanţie primară a tuturor reformelor noas-
tre.”  (Propunerea legislativă către domnitor a lui Kossuth, 3 martie 1848)

Să trecem în revistă revendicările lui Kossuth! Să comparăm acestea cu conţinutul 
Declaraţiei Opoziţiei! Ce regim se întrevede din aceste solicitări? Cum vede Kossuth 

relaţia dintre Austria şi Ungaria? Cum îşi argumentează punctele de vedere în această 
chestiune?  [ T ]

„Acum ne-a revenit nouă dificila sarcină de a conduce cu înţelepciune mişcările 
şi trebuie să ne străduim, ca frâiele să rămână în mâinile noastre, căci atunci putem 
progresa pe calea constituţională, dar odată smulse acestea de la noi din mâini, doar 
bunul Dumnezeu ştie ce consecinţe pot urma.”  (Kossuth, 14 martie) 

Ce drum politic propune Kossuth? Pe cine vrea să convingă? Ce le promite acestora? [ T ]

REVOLUŢIA DE LA PESTA   
„Iarna, primăvara anului 1847 şi după doi ani grei foa-
metea a transformat, chiar dacă numai pentru câteva 

luni, obiceiurile necugetate [autorul se referă la belşugul de hrană din Ungaria sur-
venit ca urmare a preţului scăzut la alimente]. Cum să fi putut să savurăm nepăsători 
gustările regeşti, când mii şi mii de oameni obişnuiţi cu belşugul au perceput hrana 
mai puţină ca pe o adevărată foamete? Desigur, ne-am străduit în felul nostru să-i 
ajutăm pe oameni, iar în vremurile de foamete, în cel mai fericit caz, am reușit să 
împărţim la circa cinci sute de oameni câte o supă caldă. Pe moşia noastră am rugat 
nu doar femeile echipate cu cătlane şi vetre, ci şi pe preoţi şi învăţători să participe 
la întrajutorarea poporului de rând; toţi s-au apucat cu bunăvoinţă de treabă. În ora-
şe – călugării, preoţii, medicii, militarii, comercianţii, ţăranii şi zilierii – cu toţii m-au 
sprijit cu devotament, deşi nu aveau în buzunar nici un şfanţ. În curtea casei noastre 
în fiecare zi de prânz s-au adunat pe lângă cătlanele fierbinţi câte o sută cincizeci de 
persoane de vârste diferite; în fiecare dintre ei a tresărit încrederea, nu s-a auzit nicio 
strigătură, deşi şi ţiganii au venit în număr mare.”   (Pulszky Terézia: Din memoriile unei 
doamne maghiare)

Caricatură contemporană despre demiterea lui 
Metternich

De ce şi de unde a fugit can-
celarul? Să trecem în revistă 

instrumentele cu care caricaturis-
tul îl face de râs!  [ T ]

Cum a fost aprovizionarea cu 
alimente în ţară înainte de 

revoluţie? Ce însemnătate politică 
are acest lucru? Să căutăm exem-
ple din cele învăţate până acum 
cu situaţii istorice asemănătoare! 
Cum au intenţionat să rezolve 
problema? [ T ]

Cafeneaua Pilvax de unde tinerii au pornit în dimineaţa revoluţiei

Ce mediu social ne înfăţişează imaginea? Ce rol a jucat în succesul revoluţiei dezvoltarea oraşului din secolele XVIII-XIX?  [ T ]
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„Ne-am  reîntors în cafenea cu entuziasm şi cu 
mari speranţe de viitor, care era deja plină de tineri-
me. Jókai a citit proclamaţia [cele 12 puncte], eu mi-
am recitat Cântul naţional; ambele au fost primite 
cu urale de bucurie. (...)

În cafenea am stabilit că vom merge pe rând pe 
la tinerimea universitară şi începem munca din toa-
te răsputerile noastre. Prima dată am mers la me-
dici. Ploua cu găleata, când am ieşit în stradă şi totul 
a ţinut până seara târziu, dar entuziasmul este ca şi 
focul grecesc; nu poate fi stins de apă.

În curtea Universităţii de Medicină Jókai a citit 
din nou proclamaţia, iar eu am recitat Cântul naţi-
onal. De aici, oastea de oameni minut cu minut din 
ce în ce mai mare s-a deplasat la inginerie, după 
aceea la seminariştii de la drept. (...) Cei de la drept 
au ieşit fugind în stradă, pentru a se uni cu noi. (...) 
Tipografia lui Landerer a fost cea mai apropiată de 
noi, am mers întracolo. Jókai, Vasvári, Vidács şi eu 
am fost aleşi reprezentanţi ca să ocupăm presa. Am 
făcut acest gest în numele poporului, iar cele două-
sprezece puncte şi Cântul naţional au început să fie 
imediat tipărite. Spre ora prânzului au ieşit de sub 
tipar primele tipărituri, care au fost cu miile  distri-
buite poporului, pe care acesta s-a grăbit să le ci-
tească într-o beţie de bucurie. După-amiază pentru 
ora trei am anunţat o adunare în Piaţa Muzeului, iar 
mulţimea s-a dispersat. 

În ciuda ploii abundente s-au adunat cam 10 
000 de oameni în faţa muzeului, de unde am plecat 
în urma unei hotărâri comune la primărie, ca cele 
douăsprezece puncte să şi le însuşească şi cetăţe-
nii oraşului şi să se unească cu noi. Sala de şedinte 
s-a deschis şi, de prima oară, s-a umplut de oameni. 
După o scurtă consfătuire, primarul a semnat în nu-
mele orăşenilor cele douăsprezece puncte prezen-
tând acest lucru din fereastră mulţimii de jos. Entu-
ziasmul a izbucnit cu toată puterea. (...)

- La Buda, la Buda! La consiliul locotenenţial! Să 
deschidem temniţa lui Stancsics! La Buda!

Acestea au fost cele mai des auzite exclamaţii ale 
poporului. În final, s-a constituit o delegaţie care să 
meargă la Buda şi să solicite consiliului locotenenţi-
al să desfiinţeze de îndată cenzura, să-l elibereze pe 
Stancsics şi să dea ordine armatei să nu se amestece 
sub nicio formă în treburile noastre. (...)

Delegaţia s-a deplasat la consiliul locotenţial 
din Buda prezentându-i acestuia revendicările sale. 
Onorabilul consiliu locotenţial fu palid de tot şi în-
cepu a tremura, iar după cinci minute de consfătui-
re căzu în toate de acord. (...) Scriitorul întemniţat a 
fost purtat triumfal până la Pesta de mase fără sfâr-
şit.”  (Din jurnalul lui Petőfi, 15 martie 1848)

Să întocmim un tablou folosindu-ne de harta 
Pestei de la 1848! Să postăm imagini în locurile 

evenimentelor cele mai importante, precum şi pe par-
ticipanţii la acestea!  [ S ]

Pesta şi Buda la 15 martie 1848

Să comparăm structura urbanistică a oraşelor 
Pesta şi Buda! Să grupăm instituţiile care figu-

rează pe hartă! Să stabilim, care factori au contribuit 
la răspândirea revoluţiei! Cum s-a putut întâmpla, ca 
la prânz mulţimea să se disperseze, iar după masă să 
se adune din nou?  [ T ]

Cele 12 puncte într-o tipăritură contemporană

Să comparăm revendicările cu Declaraţia Opoziţi-
ei! Să stabilim când a putut fi realizată tipăritura! 

Ce indică acest fapt? [ O ]
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În numele comunităţii oraşului Pesta, subsemnaţii au 
onoarea de a înştiinţa în mod oficial naţiunea maghiară, că 
ceea ce în alte ţări a costat sângele cetăţenilor – reformele 
– a fost câştigat, graţie consensului legiuitor, la Budapesta 
în 24 de ore pe cale legală. Căci consiliul orăşenesc, aflând 
de la cetăţenii cu drept de vot ai urbei, cât de mult  doresc 
ca aceşti cetăţeni şi locuitori să se sfătuiască cu el despre se-
rioasa evoluţie a evenimentelor din ultimul timp, după ce 
sălile de şedinţe au fost închise pentru ei timp de secole, ele 
fură deschise poporului în 15 martie a anului 1848 la ore-
le 3, iar după ce a priceput care sunt doleanţele legale ale 
poporului, aceste dorinţe de suflet ale patrioţilor, în cea mai 
mare parte a lor asumate deja şi până acuma, fură acceptate 
şi însuşite cu o singură inimă şi o singură voinţă, ba chiar şi 
cele douăsprezece puncte, pe care, în mare parte, naţiunea 
le-a tot urgentat pe cale legală de la 1790 încoace; prezenta 
adunare generală subsemnează petiţia adresată dietei spre 
rezolvare.

Punctele amintite ale doleanţelor naţiunii sunt următoare-
le:
 1. Libertatea presei prin desfiinţarea cenzurii.
 2. Guvern responsabil la Buda-Pesta.
 3. Dietă anuală la Pesta.
 4.  Egalitate în faţa legii din punct de vedere civil şi confe-

sional.
 5. Armată naţională.
 6. Participare comună la plata taxelor.
 7. Desfiinţarea  relaţiilor urbariale.  
 8. Tribunal în baza egalităţii de reprezentare
 9. Bancă naţională.
10.  Armata să depună jurământul pe constituţie, soldaţii 

noştri maghiari să nu fie duşi în străinătate, străinii să fie 
duşi de la noi.

11. Prizonierii cu statut politic să fie eliberaţi.
12. Unire cu Ardealul.
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CONSTITUIREA PRIMULUI 
GUVERN RESPONSABIL   

„Maiestate imp. şi reg.! Situaţia de faţă a Ungariei este atât 
de îngrijorătoare, încât într-adevăr trebuie să fim pregătiţi 
de la o zi la alta la cele mai regretabile izbucniri. (…) În 

această situaţie deosebit de periculoasă toată lumea caută refugiul în instituirea unui 
guvern responsabil. (…)

Eu doresc să vă prezint doar pe scurt cele trei modalităţi, pe care le consider sin-
gure posibile de a duce Ungaria spre un anume scop. Prima modalitate constă în 
retragerea tuturor forţelor militare de pe teritoriul ţării şi să o lăsaţi să se ruineze şi să 
priviţi pasiv cum se dă foc, se fac distrugeri şi nobilimea se ia la luptă cu ţăranii! 

A doua modalitate ar fi să purtaţi tratative asupra legislaţiei cu contele Batthyány 
atâta timp cât el este încă posibila personalitate şi să salvaţi ce se mai poate salva (…)

A treia modalitate: odată cu demiterea temporală a palatinului să numiţi de îndată 
un comisar regal investit cu o autoritate absolută prin care să dispună asupra vieţii 
şi morţii şi pe care să-l trimiteţi la Pojon, însoţit de o armată puternică, care chiar ar 
dizolva dieta, după care ar reveni la Pesta şi ar guverna cu mâna de oţel atâta timp 
cât va fi necesar.

Prima modalitate, v-o spun sincer, nu este compatibilă cu sentimentele mele, în 
primul rând, fiindcă, cum să zic, este imorală şi nedemnă pentru o conducere, (…) 
efectele sale ar putea fi dăunătoare şi pentru alte provincii. 

A doua modalitate e bună şi încă ar putea ajuta chiar la reglementarea situaţiei; şi 
chiar dacă la prima vedere pare ca o ruptură, aceasta ar fi totuşi singura cale pentru 
păstrarea provinciei, cu condiţia ca miniştrii numiţi să continuie a fi stăpâni pe situaţie 
(…)

În acest punct însă, ca slujitor de stat fidel al Maiestăţii Voastre, am datoria să vă 
atrag atenţia asupra unei circumstanţe foarte importante: ce se întâmplă atunci, dacă 
tratativele nu vor da rezultate, iar contele Batthyány ar fi dispus să rişte totul, să demi-
sioneze, etc. (…) în asemenea situaţie trebuie să fiţi pregătit să interveniţi cu armata 
împotriva demonstraţiilor tinerimii de-a lungul Dunării şi a drumului Pojon- Viena ti-
nerimii şi poate chiar a unei părţi a nobilimii.

Aşadar, nu mai rămâne, decât a treia modalitate, cu condiţia să existe voinţa şi ca-
pacitatea implementării sale! Această modalitate însă, ar trebui aplicată de urgenţă.”  
(Propunerea palatinului Ştefan către domnitor, 24 martie 1848) 

Primul guvern responsabil. Batthyány Lajos – 
prim-ministru; Szemere Bertalan – interne; 
Eszterházy Pál – ministru în jurul persoanei 
regelui; Klauzál Gábor – agricultură şi indus-
trie; Kossuth Lajos – finanţe; Mészáros Lázár 
– apărare; Széchenyi István – munci publice; 
Eötvös József – religie şi educaţie publică; 
Deák Ferenc – justiţie

Care grupări ale vieţii poli-
tice ungare au participat la 

constituirea guvernului şi în ce 
proporţii? Ce intenţii denotă com-
poziţia?  [ T ]

Întocmiţi o schiţă despre po-
sibilităţile de acţiune prezen-

tate de palatin curţii! Menţionaţi 
avantajele şi dezavantajele! De 
ce anume a vrut palatinul să con-
vingă conducerea? De ce au decis 
pentru această propunere? [ S ]
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„Legea III.  Cu privire la instituirea unui minister [guvern] responsabil
      § 3. Maiestatea Sa, iar în lipsa lui palatinul exercită puterea executivă a locote-

nenţei regale prin intermediul ministerului ungar responsabil în conformitate cu legile 
ţării, astfel încât orice ordonanţă, poruncă, hotărâre, numire devin valabile numai dacă 
vreunul dintre miniştri cu sediul la Buda-Pesta contrasemnează acestea.

§ 4. Fiecare membru al ministerului este responsabil pentru orice fel de procedură.
§ 5. De acum înainte toate domeniile, care până acum au ţinut sau ar fi trebuit să ţină 

de competenţa cancelariei aulice ungare, de consiliul locotenenţial regal şi de trezore-
ria regală, inclusiv mineritul, precum şi în general toate domeniile civile, bisericeşti, de 
apărare, puterea executivă se va exercita de către Maiestatea Sa exclusiv prin interme-
diul ministerului ungar responsabil.

§ 8. Folosirea armatei ungare în afara frontierelor ţării, precum şi numirea în funcţiile 
oficiilor militare se va hotărî tot de către Maiestatea sa, în conformitate cu § 13 împreu-
nă cu contrasemnarea viitorului ministru desemnat în jurul persoanei regelui. (…)

§ 14. În afară de ministrul care îşi va desfăşura activitatea în jurul Maiestăţii Sale în 
conformitate cu § 13, ministerul va avea următoarele departamente: a) afaceri interne, 
b) finanţe, c) munci publice şi mijloace de transport şi transport naval, d) agricultură, 
industrie şi comerţ, e) religie şi educaţie publică, f ) justiţie şi graţiere, g) apărare naţio-
nală. (…) 

„Legea IV. Cu privire la şedinţele anuale ale dietei
Dieta ţării, care se va întruni în şedinţă pe viitor odată pe an la Pesta, astfel că Maies-

tatea Sa convoacă Stările ţării în ficare an, iar dacă condiţiile permit acest lucru, în lunile 
de iarnă. 

§ 5. Maiestatea Sa are dreptul să prorogheze [prelungească] şi să suspende şedinţele 
dietei, chiar să dizolve dieta înainte de scurgerea perioadei de trei ani şi să dispună 
de noi alegeri de deputaţi; dar în cel din urmă caz referitor la convocarea noii diete va 
proceda astfel: ca aceasta să se întrunească în termen de 3 luni de la dizolvarea celei 
anterioare. 

§ 6. Şedinţa anuală nu va fi suspendată şi nici dieta nu va fi dizolvată înainte de pro-
punerea de către minister a dării de seamă pe anul anterior şi a bugetului pe anul urmă-
tor  şi de luarea hotărârilor privitoare la acestea.

„Legea V. Referitoare la alegerea deputaţilor în baza reprezentanţei populare
        § 1. Prezenta dietă, neconsiderându-se în drept să retragă dreptul de exprimare a 

voinţei politice de la cei care şi până acum au beneficiat de acesta, toţi cei care în comi-
tate şi în circumscripţiile libere au avut drept de vot pentru alegerea deputaţilor dietei, 
vor deţine în continuare acest drept.   

Pe lângă acestea
§ 2. Toţi cetătenii băştinaşi sau naturalizaţi ai ţării şi ai părţilor alipite cu vârsta de cel 

puţin 20 de ani, care nu au fost supuşi vreunei pedepse fie a autorităţii părinteşti, fie a 
celei tutoriale sau a stăpânului, fie pentru motive de infidelitate matrimonială, contra-
bandă, jaf, crimă, incendiere,  cu excepţia femeilor, fără deosebire religioasă dintre cele 
recepte, devin alegători:

a) Cei care deţin în oraşele libere regeşti sau în comunele cu sfaturi ordonate casă 
sau pământ în valoare de 300 de florini de argint, iar în alte comunităţi o parcelă

 în sensul urbarial de până acum de ¼ sau o moşie cu o întindere asemănătoare, în 
proprietate exclusivă sau în relaţie de căsătorie, respectiv împreună cu copiii rezultaţi 
din aceasta. 

b) Cei care domiciliază ca meşteşugari, comercianţi, industriaşi, dacă deţin un atelier 
propriu sau o zonă de comerţ sau o fabrică, iar ca meşteşugari au cel puţin o calfă. 

c) Cei care, chiar dacă nu cad sub incidenţa categoriilor mai sus menţionate sunt ca-
pabili să dovedească un venit sigur şi permanent de 100 de florini de argint de pe urma 
moşiei proprii sau a capitalului lor. 

d) Cei fără deosebire de venitul pe care îl au, deţin o diplomă în ştiinte, sunt chirur-
gi, avocaţi, ingineri, artişti, academicieni, profesori, membrii ai Societăţii oamenilor de 
ştiinţă maghiari, farmacişti, preoţi, asistenţi de preot, notari comunali şi învăţători în 
circumscripţia electorală în care au domiciliul permanent. 

e) Cei care până acum au fost locuitori ai oraşelor, chiar dacă nu au calităţile descrise 
în punctele de mai sus.

§ 3. Este eligibil [poate fi ales] cel care a împlinit vârsta de 24 de ani şi corespunde 
acelei ordonanţe legale, care specifică faptul că limba legislaţiei este numai limba ma-
ghiară.”

LEGILE DIN APRILIE   

Să trecem în revistă com-
petenţele ministerului ma-

ghiar! Ce înţelegem prin minister 
responsabil? Cum numim forma 
de stat rezultată în urma acestei 
organizări? Să analizăm relaţia faţă 
de Austria şi de domnitor!  [ O ]

Să realizăm o schemă în baza 
textului legilor despre forma 

de stat a Ungariei! Să caracterizăm 
şi să evaluăm relaţia dintre diferitele 
puteri în stat! Să schiţăm caracteris-
ticile sistemului electoral! Să com-
parăm sistemul maghiar cu exem-
plele deja cunoscute din Europa 
Occidentală!  [ S ]
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„Legea VII. Referitoare la unificarea Ungariei cu Transilvania
        Se hotărăşte unirea completă sub o singură guvernare a Transilvaniei ca parte 

a coroanei ungare cu Ungaria în baza perfect legală a unităţii naţionale şi a similitu-
dinii juridice, din necesitatea urgentă a reprezentării în dieta ţării a celor două patrii 
surori (…)”

        „Legea XVIII. Referitoare la presă 
        Drept garanţie în vederea abolirii pentru totdeauna a verificării în prealabil şi 

a repunerii în drepturi a libertăţii presei, se dispune:
       § 1. Oricine poate să îşi exprime gândurile şi răspândi ideile prin intermediul 

presei.
       § 30. Se va depune o cauţiune de 10 000 de florini dacă gazeta apare zilnic, 

dacă apare mai rar, atunci 5000 de florini bani gheaţă sau un angajament intabulat 
dublu pe moşie;”

       „Legea XXII. Referitoare la garda naţională
        Siguranţa personală şi a bunurilor , asigurarea liniştii publice şi a păcii interne 

se atribuie cetăţenilor ţării;
       § 1.  Toţi acei cetăţeni care deţin în oraşele sau în comunele cu sfaturi ordonate 

casă sau pământ în valoare de 200 de florini penghei, câte o jumate de parcelă în alte 
comune sau o proprietate similară acesteia şi au un venit anual net de 100 de florini 
penghei , de la vârsta de douăzeci până la cea de cincizeci de ani – cu condiţia să nu 
fie sub stăpânirea moşierului – vor fi înscrişi în garda naţională fiind datori să îndepli-
nească serviciul militar.”  (Legile din aprilie, 11 aprilie 1848)

Ce probleme a atras după 
sine unirea cu Transilvania? 

Cum au dorit să trateze aceste 
probleme? Ce limite vedem în pri-
vinţa libertăţii presei? Cu ce scop 
a fost înfiinţată garda naţională? 
Cum este constituită garda naţio-
nală din punct de vedere social? 
[ O ]

„Legea VIII. Referitoare la impozitarea generală
       Toţi cetăţenii Ungariei şi a părţilor alipite vor suporta fără nicio diferenţă toate 

poverile publice în mod egal şi proporţional.
      Legea IX. Referitoare la abolirea urbariului şi a contractelor înlocuitoare al aces-

tuia în privinţa prestaţiilor obişnuite până acum (robota), dijma şi a plăţilor în bani.
    Urbariul şi contractele înlocuitoare ale acestuia în privinţa prestaţiilor obişnuite 

până acum (robota), dijma şi a plăţilor în bani se abolesc pe vecie de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi.

       § 1. Legislativul îşi asumă despăgubirea moşierilor particulari, așezând despă-
gubirea sub garanţia cinstei naţionale.

      § 2. În privinţa plăţii complete pe care moşierii particulari o solicită Maiestăţii 
Sale ca despăgubire reprezentând valoare egală cu valoarea capitalului rezultat din 
îndatoririle urbariale ministerul ungar va propune celei mai apropiate diete o propu-
nere de lege, care va fi detaliat elaborată.

     § 3. Împotriva moşierilor care până la intrarea în vigoare a prezentei legi au avut 
contracte urbariale, cu excepţia bonurilor de plată rezultate din relaţii comerciale sau 
alte obligaţii de datornicie, acestea nu pot fi  anulate până când legea nu va dispune 
altfel, putând fi obligat printr-o hotărâre judecătorească doar la plata dobânzii.”  (Le-
gile din aprilie , 11 aprilie 1848) 

REGLEMENTAREA CHESTIUNII IOBĂGEŞTI    

Ideea eliberării din iobăgie în epoca reformelor

Să evaluăm cele trei con-
cepţii cunoscând condiţii-

le social-politice din Ungaria de 
atunci!  [ O ]

Să trecem în revistă privilegi-
ile nobiliare ce urmează să fie 

abolite, conform legii citate! Sub ce 
formă s-a realizat eliberarea iobăgi-
ei? Să explicăm, de ce este imediată 
eliberarea iobăgiei şi de ce s-a ter-
giversat despăgubirea! Ce facilităţi 
asigură § 3 şi de ce a avut nobili-
mea nevoie de acestea?  [ O ]

Imaginea memorială a eliberării din iobăgie  

Ce exprimă imaginea? În ce 
măsură exprimă imaginea 

gândirea politică din epoca refor-
melor?  [ O ]
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ÎNTEŢIREA DIVERGENŢELOR   

„Stimaţi domni! Păşind la anvonul pentru a vă face apelul »salvaţi patria!«: măreţia 
acestui moment îmi apasă pieptul.

Mă simt, de parcă Dumnezeu mi-ar fi dat în mână taragotul cu care să-i trezească 
pe cei morţi, iar dacă sunt păcătoşi ori slabi  să se scufunde în moartea cea veşnică; iar 
dacă este în ei forţă de viaţă, să reînvie la viaţa veşnică. Domnilor!! Într-acest fel se află 
acum naţiunea în mâinile domniilor voastre; iar prin hotărârea de azi Dumnezeu a pus 
în mâna domniilor voastre viaţa naţiunii, dar a pus totodată şi moartea sa. Domniile 
voastre veţi hotărî. Dar tocmai fiindcă acest minut este atât de grandios, mi-am pus în 
sinea mea, domnilor mei! Să nu recurg la arma oratoriei încântătoare. 

(…) Eu, domnilor! Fac apel la domniile voastre pentru o hotărâre minunată (tensi-
une generală însoţită de vociferări latente »să auzim«), fac apel la domniile voastre să 

La ce face apel Kossuth în 
faţa deputaţilor? În ce mă-

sură reprezintă un punct de coti-
tură votarea acestei chestiuni? Ce 
evenimente au contribuit la faptul 
că parlamentul a votat proiectul 
de lege? Ce a înţeles Kossuth prin 
„dorinţe echitabile“? Să trecem în 
revistă ce metode oratorice folo-
seşte Kossuth!  [ O ]

Eliberarea din iobăgie de la 1848

Să formulăm, care 
a fost esenţa elibe-

rării din iobăgie prima 
dată din punct de vedere 
al relaţiilor de proprietate 
şi apoi din cel al obliga-
ţiilor faţă de moşier? Ce 
contradicţii a provocat 
eliberarea din iobăgie? 
Să comparăm soluţia 
maghiară cu exemplele 
cunoscute în alte ţări! [ T ]

„În comitatul nostru precum şi în comitatele vecine are loc ocuparea de către io-
bagi a păşunilor comune împărţite, iobagii din Kerecseny au ocupat tot câmpul par-
celat al domnului Vidos şi mână animalele la păscut pe el, nu lasă să fie arat de primă-
vară, dar la noi pe moşie nu îşi mână animalele, la Puszta-Mogyoród aproape întreaga 
pădure care cade de partea domniei a fost ocupată de iobagi şi o tot folosesc pentru 
păscut. La Keresztúr iobagii şi-au alungat abatele, i-au ocupat moşia, dar onorabilul 
domn Csányi László [comisarul guvernamental de mai târziu al regiunii Dunántúl] l-a 
reinstalat, iar pe începători [iniţiatori] i-a pedepsit dur. Recunosc, că acum mi-e frică 
mult mai mult decât mai la început, căci acum fiecare om poartă pistol, iar viaţa omu-
lui nu-i în suficientă siguranţă. Dar aceste cazuri de dezordine se datorează deopotri-
vă şi nepăsării funcţionarilor comitatenşi, care neluând în seamă dispoziţiile eficiente 
ale comitatului şi ale ministerului, nu îşi fac datoria funcţiei pe care o au. Doamne! De 
ce se angajează unii oameni atât de neputincioşi în asemenea slujbe, desigur doar 
de dragul strălucirii.” (Scrisoarea administratorului moşiei Somogy Alajos către stăpânul 
său, Gerliczy Félix, 5 mai 1848) 

Schimbarea efectivului de parcele în prima parte a secolului al XIX-lea 

Ce proces prezintă desenul grafic? Ce con-
secinţe economice şi sociale a putut avea 

procesul prezentat? [ O ]

Ce probleme s-au ivit după 
eliberarea din iobăgie? Care 

au fost cauzele acestora? Care este 
conform autorului sursa proble-
melor? Cum se raportează autorul 
faţă de eliberarea din iobăgie?  [ T ]

Caricatură maghiară despre guvernul Batthyány

Să formulăm, ce situaţie ex-
primă caricatura! Părerea că-

rui curent politic maghiar reflectă 
caricatura? Să facem planul unei 
caricaturi despre guvern din punc-
tul de vedere al curţii de la Viena 
cu scopul de popularizare a guver-
nului!  [ S ]
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În cele două decenii ale epocii reformelor au avut loc schimbări spectaculoase. Îmburghezirea economică şi a 
stilului de viaţă al nobilimii a făcut progrese însemnate, fiind obţinute multe rezultate în dietă începând cu legea 
referitoare la limba oficială până la cea a dreptului de înfiinţare de fabrici. Şi ce este poate mai important şi decât 
acestea, chestiunile ţării au putut fi discutate, astfel încât majoritatea societăţii a fost atrasă de partea reformelor. În 
acelaşi timp nu se poate nega faptul că reformele nu au avut succesul scontat nici în ultima dietă a stărilor, iar eveni-
mentele s-au precipitat abia sub influenţa revoluţiei.mentele s-au precipitat abia sub influenţa revoluţiei.

În cele două decenii ale epocii reformelor au avut loc schimbări spectaculoase. Îmburghezirea economică şi a 

Să discutăm despre legătura dintre reformă şi revoluţie! În ce masură se sprijină acestea una pe cealaltă, se completează 
reciproc şi cât pot fi de eficiente pe termen scurt şi lung?  [ O ]

Ungaria în vara lui 1848 

Să stabilim în baza hărţii, cu 
ce probleme a trebuit să se 

confrunte guvernul Batthyány de 
la începutul verii! Ce răspunsuri a 
dat conducerea ungară?  [ T ]

Noii bani ungureşti, forinţii (florinii)

Decizia în privinţa cărei 
chestiuni figurează în ima-

gine? De ce au fost emise prima 
dată bancnote cu valori mici?  
[ T ]

Campania de recrutare a patriarhului sârb Ra-
jačić şi atacul răsculaţilor sârbi împotriva Biseri-
cii Albe/Fehértemplom (azi, Bela Crkva, Serbia)

Ce constatări faptice pot fi 
făcute în cele două imagini? 

Ce a caracterizat răscoala sârbilor? 
Să comparăm cele două imagini în 
funcţie de scopul şi metodele sale! 
[ T ]

adoptăm această hotărâre: să spună domniile voastre, că (…) naţiunea este hotărâtă 
să aducă şi cele mai mari sacrificii pentru apărarea Coroanei, libertăţii şi independenţei 
sale şi că nu va accepta în această privinţă nici o tocmeală care ar încălca fie şi în cea 
mai mică măsură independenţa şi libertatea naţiunii (exclamări puternice: »Aşa este!«), 
ci va fi dispusă oricând să îndeplinească dorinţe echitabile faţă de oricine, ca astfel să 
facă pace, dacă se poate, sau să respingă lupta, la nevoie! Împuterniceşte guvernul ca în 
conformitate cu nevoile existente să pună sub arme 200 000 de inşi. (…)

      De aceea vă solicit deschis şi solemn, fără nici un fel de explicaţii inutile, ca atunci 
când zic să dea camera deputaţilor acei 200 000 de soldaţi şi procurarea sumei de bani 
necesare acesteia … (în acel moment Nyár Pál a tresărit şi ridicându-şi mâna dreaptă în 
semn de jurămâmt a exlamat: »Ţi-i dăm«, iar camera deputaţilor ridicându-se în picioare 
a strigat într-un glas după el: »Ţi-i dăm! Ţi-i dăm!«)

      Domnilor! Ceea ce am vrut să spun, adică să nu consideraţi solicitarea din par-
tea ministerului, de parcă ar solicita un vot de încredere! Nu! Ci a vrut să supună la vot 
salvarea patriei…

      Am vrut să solicit tocmai acest lucru, dar domniile voastre v-aţi ridicat; iar eu îmi 
aplec capul în faţa măreţiei naţiunii!  Doar atâta zic: cu atâta energie în transpunerea în 
fapte a deciziilor, pe cât patriotism am simţit în propunere, Ungaria nu va fi răsturnată 
nici de porţile iadului! (entuziasm fără margini şi ovaţii interminabile)”  (Discursul lui Kos-
suth în parlament, 11 iulie 1848)  
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CHESTIUNEA NAŢIONALITĂŢILOR   Populaţia ţării for-
mată din naţionalităţi a primit cu entuziasm rezultatele 
revoluţiei de la 1848 cu efecte şi asupra lor, mai ales elibe-
rarea din iobăgie. Conducătorii lor au convocat adunări
(slovacii la Liptószentmiklós – azi Liptovský Mikulaš, sârbii 
la Karlowitz, românii la Blaj formulându-şi revendicările na-
ţionale proprii. În proclamaţiile citite la adunări s-a formu-
lat nevoia de a primi drepturi separate ca naţionalitate (cel 
mai înalt grad al acesteia a fost teritoriul naţional autonom). 

Guvernul ungar a asigurat naţionalităţilor toate ace-
le drepturi şi libertăţi individuale de care s-au bucurat şi 
maghiarii, dar – pornind de la ideea unei singure naţiuni 
politice – a respins acordarea de drepturi colective (de 
exemplu, autonomia). Tensiunile antagonice din epoca 
deşteptării naţionale au împiedicat încheierea unor com-
promisuri. Conducătorii naţionalităţilor – ajungând în 
conflict cu aspiraţiile maghiare – au găsit sprijin în condu-
cerea de la Viena, care nu s-a zgârcit în a face promisiuni.

Acolo, unde guvernul maghiar a fost capabil să pună 
în aplicare eliberarea din iobăgie (slovacii, rutenii, românii 
din Ungaria) conducătorii naţionalităţilor nu au reuşit să 
atragă de partea lor masele de ţărani. Grupările intelectua-
le aflate în plină organizare au reuşit doar provocarea unor 
agitaţii. Acolo însă unde guvernul maghiar nu a avut au-
toritate suficientă (Croaţia, Transilvania), conducătorii na-
ţionalităţilor au putut combina revendicările iobagilor 
cu planurile lor de independenţă naţională.

Un bun exemplu în acest sens sunt românii. În timp ce ro-
mânii de pe teritoriul administraţiei maghiare nu s-au opus 
guvernului revoluţionar, în Transilvania a izbucnit o răscoa-
lă populară românească. Pătura conducătoare româneas-
că care s-a opus unirii – asemănător nobilimii din epoca 
reformelor – a combinat revendicările naţionale româneşti 
cu eliberarea din iobăgie, reuşind astfel să atragă de partea 
lor ţărănimea românească. Adunările naţionale de la Blaj 
au formulat la început revendicări preponderent sociale.

Guvernul ungar a trebuit să se confrunte încă din vara 
lui 1848 cu răscoale ale naţionalităţilor, care au condus 
în localităţile cu populaţie mixtă la conflicte sângeroase. 
Războiul civil purtat cu naţionalităţile s-a împletit mai târ-
ziu cu războiul de apărare a patriei.

RĂSCOALA SÂRBILOR ŞI ATACUL CROAŢILOR  Confruntă-
rile militare au început cu răscoala sârbilor. Guvernul consti-
tuţional ungar nu a intenţionat să-i priveze pe sârbi de au-
tonomia lor bisericească, dar Zona Grănicerească urma să 
intre sub autoritatea guvernului ungar. Sârbii au revendi-
cat autonomie, pe care Kossuth a respins-o. După acestea, 
la congresul de la Karlowitz (mai 1848) şi-au formulat pre-
tenţia asupra creării unei provincii independente sârbeşti,
a Voivodinei.  Aceasta ar fi urmat să cuprindă în hotarele sale 
şi teritorii cu o însemnată populaţie maghiară, germană şi 
românească. Sârbii au primit din partea conducerii viene-
ze sprijin, în așa fel mii de voluntari din Serbia s-au alăturat 
mişcării celor din Ungaria. Viena a promis sârbilor crearea 
unei Voivodine autonome. Atunci, sârbii s-au răsculat îm-
potriva guvernului ungar şi au năvălit asupra satelor cu 
populaţie mixtă din Ţinutul de sud al Ungariei (iunie 1848). 

Guvernul ungar a fost dispus să recunoască autono-
mia Croaţiei care dispunea de un statut special al provin-
ciei. Însă banul Jelačić [ielacici] numit în fruntea Croaţiei 
de către Curtea de la Viena a promis mai mult: statut de 
egalitate al provinciei croate cu cel al Ungariei, în ca-
drul  imperiului. Astfel, majoritatea croaţior au trecut de 
partea Curţii. Jelačić a considerat viitorul Croaţiei în cadrul 
imperiului revendicând  desfiinţarea ministerului maghiar 
independent al apărării şi de finanţe, fiindcă ele puneau în 
pericol acest cadru. 

După înăbuşirea revoluţiilor din Italia şi Cehia, Viena a 
hotărât – nedispunând în continuare de forţe proprii -  an-
trenarea în luptă a croaţilor împotriva maghiarilor. La pro-
punerea guvernului austriac domnitorul a dispus – fără 
să solicite contrasemnătura vreunui ministru ungar – des-
fiinţarea ministerului maghiar independent al apărării
şi de finanţe (31 august 1848). Guvernul ungar nu a accep-
tat această măsură, iar drept consecinţă, trupele lui Jelacic 
au trecut râul Drava care forma frontiera croato-ungară 
(11 septembrie 1848). 

Majoritatea din parlamentul ungar, după ce guvernul vie-
nez a respins în mod repetat dispoziţia de a purta tratative, a 
decis în favoarea confruntării armate. La propunerea lui Kos-
suth a fost instituit pe lângă Batthyány – care în semen de 
protest demisionase, dar continua să-şi îndeplinească sarci-
nile – un organ de coordonare a luptelor de apărare: Comi-
tetul de Apărare a Patriei (CAP). Aşadar, guvernul ungar 
şi-a asumat lupta pentru a apăra cuceririle revoluţiei.
Nobilimea a fost dispusă la un nou sacrificiu în sprijinul suc-
cesului luptei pentru a atrage ţărănimea de partea revoluţi-
ei. A fost anulată dijma pe vie chiar înainte de culesul stru-
gurilor cu despăgubire din partea statului (15 septembrie). 

Trupele lui Jelačić au înaintat de-a lungul ţărmului de 
sud al Balatonului. Acestea fiind dezordonate, s-au dedat 
la jafuri, ceea ce a condus la răscoală. Răsculaţii au tăiat 
legăturile atacatorilor croaţi cu Croaţia. Batalioanele un-
gureşti au bătut în retragere, mai mulţi ofiţeri de rang 
superior şi-au părăsit armatele fiindcă – rămânând fideli 
jurământului lor de ofiţeri – nu au dorit să lupte împotriva 
lui Ferdinand al V-lea. 

Palatinul Ştefan, prin prezenţa sa personală a încercat 
să-l oprească pe ban , dar fără rezultat. Palatinul nu a vrut 
să intre în conflict deschis nici cu familia sa (Habsburgii), 
nici cu naţiunea maghiară, de aceea a demisionat. Gene-
ral-locotenentul Móga din fruntea trupelor maghiare, la 
presiunea lui Batthyány care a sosit cu noi trupe, a pornit 
lupta la Pákozd pe 29 septembrie şi a câştigat. Banul a 
solicitat un armistiţiu de trei zile, pe care l-a folosit pentru a 
se retrage spre Viena. Importanţa păcii de la Pákozd constă 
în faptul că a asigurat timpul suficient pentru constituirea 
armatei ungare.

ATACUL ARMATEI IMPERIALE Móga l-a urmărit pe Je-
lačić, dar la frontierea cu Austria s-a oprit. Kossuth, care din 
octombrie deţinea puterea executivă a CAP l-a înştiinţat 
prea târziu pe Móga să acorde sprijin noii revoluţii izbuc-
nite în Viena (6 octombrie). Trupele lui Windischgrätz [vin-
dişgreţ] care făcuseră ordine în Cehia au pătruns în Austria 

23. Organizarea apărării 
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şi au înfrânt trupele maghiare afl ate pe teritoriul austriac 
(Schwechat, 30 octombrie). 

Înăbuşirea revoluţiei de la Viena şi schimbarea domnito-
rului (la 2 decembrie 1848 Ferdinand al V-lea a fost nevoit să 
abdice fi ind proclamat împărat Franscisc Iosif ) a oferit ma-
ghiarilor un răgaz pentru a-şi aduna forţele. Însă în decem-
brie a pornit un atac general împotriva Ungariei. Forţe-
le armate principale imperiale conduse de Windischgrätz 
(aproape 50 000 de soldaţi) au deschis ofensiva de-a lungul 
Dunării spre Pesta. Împotriva acestora a stat armata Dună-
rii superioare în proces de organizare.  În fruntea trupe-
lor ungare, Kossuth l-a numit pe tânărul Artúr Görgey,
care slujise odinioară ca ofi ţer în armata imperială. Görgey 
a câştigat încrederea lui Kossuth mai ales prin devotamen-
tul de care acesta a dat dovadă în bătălia de la Schwechat. 

Görgey s-a retras în faţa superiorităţii numerice în timp 
ce CAP făcea eforturi deosebite pentru instituirea de noi tru-
pe armate (recrutări, organizarea industriei de armament, 
etc.). Kossuth a început să privească din ce în ce mai suspi-
cios activitatea lui Görgey, deoarece comandantul suprem a 
evitat tot mai des confruntările armate cu imperialii pentru 
ca armata sa în curs de organizare să nu fi e înfrântă defi ni-
tiv în vreo bătălie. Însă omul politic Kossuth s-a aşteptat 
la victorii care să întărească rezistenţa parlamentului îm-
potriva dinastiei. Görgey a predat capitala fără lupte (4 
ianuarie), dar în acest fel şi-a păstrat armata, și Pesta-Buda 
a rămas intactă. Kossuth a reuşit – după ce Windischgrätz 
a respins o delegaţie a parlamentului – ca parlamentul şi 
conducerea (CAP) să fi e mutate la Debreţin, iar producţia 
de armament la Oradea. Astfel, lupta a putut să continue.

TRANSILVANIA, CHEIA CONTINUĂRII LUPTEI  Trupele 
imperiale staţionate în Transilvania s-au întors făţiş îm-
potriva guvernului ungar (octombrie 1848). Acestea au 
atacat slabele trupe ungare dinspre sudul Transilvaniei 
(Sibiu). Au fost înarmaţi ţăranii români instigaţi de către 
conducătorii lor. (Conducătorii românilor au fost atraşi de 
partea austriecilor cu promisiunea unei provincii indepen-
dente.) Ţăranii şi grănicerii români au năvălit asupra 
castelelor şi satelor ungureşti. Imperialii au ajuns până 
la sfârşitul toamnei (17 noiembrie) la Cluj. Doar răscoala 

secuilor  i-a împiedicat să pornească spre noul centru al 
revoluţiei, Debreţinul. 

Rezistenţa eroică a secuilor s-a redus teritorial, din ca-
uza lipsei de sprijin, doar la comitatul Trei Scaune. (Acesta 
este patria natală a legendarului turnător de tunuri, Gábor 
Áron). Kossuth l-a numit pe generalul polonez Bem în 
fruntea trupelor ungare (29 noiembrie), fostul veteran al 
insurecţiei poloneze de la 1831, iar în octombrie a coordo-
nat apărarea Vienei revoluţionare. Bem, folosindu-se şi de 
forţele proaspete din Ungaria, a lansat contraatacul. Până 
în martie 1849 i-a alungat din Transilvania pe austrieci, 
precum şi pe trupele ruseşti sosite în ajutorul acestora.  
A reuşit restrângerea răscoalei româneşti la zona Munţilor 
Apuseni, dar fără să aplice represalii împotriva conducă-
torilor răscoalei populare româneşti. Transilvania ajunsă 
sub control maghiar a asigurat un important sprijin pen-
tru guvernul de la Debreţin.

CAMPANIA MILITARĂ DIN ŢINUTUL DE SUS AL UN-
GARIEI  Görgey, după evacuarea Pestei, s-a retras prin 
Vác spre Ţinutul de sus al Ungariei pentru a distruge 
principalele forţe ale lui Windischgrätz de la atacul asu-
pra Debreţinului. Planul său a avut succes. Windischgrätz 
a început să-l urmărească pe Görgey cu efective militare 
importante. 

Armata Dunării Superioare a trecut printr-o criză inter-
nă. Din cauza situaţiei fără ieşire, precum şi a abdicării lui 
Ferdinand al V-lea (2 decembrie) ofi ţerii cezaro-crăieşti de 
odinioară au devenit nesiguri pe sine. Mulţi au părăsit oşti-
rea. Görgey, pentru a-şi păstra ofi ţerii, a emis la Vác o pro-
clamaţie (5 ianuarie 1849). În aceasta el subliniază că lupta 
este legală delimitându-se el şi armata sa de orice măsuri 
mai radicale decât legile din aprilie. Trupele lui Görgey
care au trebuit să bată mereu în retragere în faţa imperi-
alilor, treptat au devenit o armată regulară cu o capacitate 
de luptă remarcabilă. Această armată a străpuns cu preţul 
unor enorme pierderi pasul Branisko ţinut de imperiali
(5 februarie 1849) ajungând până în valea râului Hernád. 
Ca rezultat al acestei victorii Görgey, întorcându-se spre 
sud, s-a întrunit cu trupele ungare care se concentrau 
lângă Debreţin pe Tisa.  

ARHIVĂ

CHESTIUNEA NAŢIONALITĂŢILOR   
“Iar dacă numai noi nu ne-am ridica la luptă acum, acum, 
când fiecare popor se ridică la luptă, orice om cinstit ne-

ar scuipa, ne-ar părăsi bunul Dumnezeu care ne-a trimis ziua libertăţii, atunci din nou 
s-ar năpusti asupra noastră domnii cu jurdelele, cu biciurile şi cu pintenii lor şi ne-ar 
lovi trupurile şi ne-ar tot străpunge, până vom cădea în leşin. Cum trebuie așadar 
să ne ridicăm la luptă? În primul rând trebuie să ne ridicăm glasul cel drept şi just 
pentru libertatea noastră naţională, adică pentru o asemenea libertate, care înseam-
nă libertate pentru fiecare slovac (...) E adevărat, că de când s-a năruit puterea dom-
nilor, auziţi mari făgăduieli, slovacilor, despre libertate şi uşurinţe şi cu siguranţă că 
din multe puncte de vedere vi s-ar îmbunătăţi situaţia, dar e o altă întrebare, dacă nu 
cumva o să o pierdeţi din nou peste 2 sau 3 ani? Trebuie aşadar să vă îngrijiţi, ca acestă 
liberate, pe care v-o aduce epoca prezentă, să rămână neştirbită şi pentru urmaşii 
voştri. Această libertate numai atunci ne-o putem asigura dacă o punem sub paza 
întregii naţiuni slovace. Căci un singur om nu poate face nimic, dar o naţiune poate 
face multe. Cunoaşteţi-vă aşadar pe voi înşivă, slovaci, ca să vă cunoaşteţi între voi ca 
pe o uriaşă naţiune  unică şi să păşiţi ca o asemenea unică naţiune în faţa întregii ţări, 
a întregii lumi.”  (Apelul preotului evanghelic slovac Jozef Miroslav Hurban către slovaci, 
aprilie 1848)

Să formulăm, care este 
esenţa revendicărilor lui 

Hurban! Ce legătură există între 
revendicările naţionale şi cele so-
ciale? Din ce cauză? Ce sugerează 
profesia lui Hurban?[ [ O ] 1
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Anunţ de urmărire generală împotriva celor 
trei intelectuali (preoţi) conducători ai mişcării 
naţionale slovace  Hurban, Hodža şi Štúr

Ce problemă reflectă ordinul 
de arestare? Să explicăm, de 

ce în acest fel s-a încercat rezolva-
rea problemei?   [ O ]

Chestiunea naţionalităţilor 1848-1849 

Care dintre naţionalităţi s-au răsculat în masă? Ce factori au determinat diferenţa de 
atitudine a diverselor naţionalităţi? Ce scopuri le-au călăuzit pe unele dintre naţio-

nalităţi?   [ T ]

Caricatură austriacă despre situaţia internă a 
imperiului

Care este mesajul de bază al 
caricaturii? De care parte ar 

putea fi desenatorul austriac? Să 
compunem în caricatură inscripţii 
cu puncte de vedere diferite! [ S ]

„1. Naţiunea română, răzimată pe principiul libertăţii, egalităţii şi fraternităţii, pre-
tinde independenţa sa naţională în respectul politic ca să figureze în numele său ca 
naţiune română, să-și aibă reprezentanţii săi la dieta ţării în proporţiune cu numărul 
său, să-și aibă dregătorii săi în toate ramurile administrative, judecătorești și militare 
în aceeași proporţiune, să se servească cu limba sa în toate trebile ce se ating de 
dânsa, atât în legislaţiune, cât și în administraţiune. Ea pretinde pe tot anul o aduna-
re naţională generală. La acestea s-au adaos că de aici înainte în lucrările legale ale 
celorlalte naţiuni transilvane și în limbile lor românii să se numească români, iar nu 
olah, valah și bloch.

3. Naţiunea română, ajungând la conștiinţa drepturilor individuale, cere fără întâr-
ziere desfiinţarea de iobăgie fără nicio despăgubire din partea ţăranilor iobagi atât în 
comitate, cât și în districte, scaune și graniţa militară. Ea cere tot deodată și desfiinţa-
rea dijmelor ca a unui mijloc de contribuire împedecătoriu economiei.

16. Naţiunea română cere ca conlocuitoarele naţiuni nicidecum să nu ia la dezba-
tere cauza uniunii Transilvaniei cu Ungaria, până când naţiunea română nu va fi naţiu-
ne constituită și organizată cu vot deliberativ și decisiv, reprezentată în Camera legis-
lativă; iar din contră, dacă dieta Transilvaniei ar voi totuși a se slobozi la pertractarea 
aceleiași uniuni de noi fără noi, atunci naţiunea română protestează cu solemnitate.” 
(Din hotărârile primei adunări naţionale a românilor de la Blaj, 16 mai 1848)

Să trecem în revistă revendicările adunării! Să stabilim, care sunt revendicările cu ca-
racter naţional şi care cu caracter social! Cum se raportează acestea faţă de legile din 

aprilie? [ T ]

„Poporul român al Transilvaniei, forţat de terorismul unguresc şi de şantajul ce 
derivă din acesta, de arestări, de înjurări, silnicii, prigoană şi omoruri, s-a deplasat 
în grabă în 16 septembrie la Blaj ca acolo să ceară rezolvarea stării sale triste în mod 
serios şi de la cele mai înalte foruri. 

 3.Pentru asigurarea liniştii publice în comunele şi districtele româneşti se instituie 
garda naţională română cu permisiunea Maiestăţii Sale. Înarmarea acestei gărzi cere 
de la comandantul militar al naţiunii române tot atâtea arme de foc, săbii, tobe, etc. 
câte li s-a dat în acest scop ungurilor şi saşilor.

1. Că nu vrea sub nicio formă uniunea Transilvaniei cu Ungaria, împotriva căreia a 
protestat şi mai devreme şi care nu a fost inclusă în discuţiile din dietă.

3. Proclamă că doreşte să se subordoneze numai Maiestăţii Sale împăratul şi mi-
nisterului său imperial şi va îndeplini numai poruncile supreme ale Maiestăţii Sale  
prin intermediul comandamentului .

6. Îşi asumă constituţia imperială austriacă solicitând extinderea valabilităţii sale şi 
asupra Transilvaniei.”  (Din hotărârile celei de-a doua adunări de la Blaj, septembrie 1848)

Să trecem în revistă reven-
dicările adunării! Care sunt 

cele cu caracter naţional şi cele 
cu caracter social? Să comparăm 
hotărârile celor două adunări! Ce 
proces putem sesiza?  [ O ]
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„2. Coordonarea chestiunilor de finanţe, apărare şi comerţ să revină ministerului 
responsabil comun al imperiului. Însă ca interesele provinciei noastre să le putem 
reprezenta cum se cuvine acolo, Majestatea Voastră să numească un consiliu de stat 
responsabil în faţa dietelor acestor ţări, împreună cu personalul auxiliar necesar şi să 
dea spre contrasemnare fiecare dispoziţie a guvernului central referitoare la aceste 
ţări.”   (Propunerea legislativă a saborului croat, 10 iunie 1848)    

„(…) luaţi contactul cu croaţii şi spuneţi-le, dacă pornesc dintr-un spirit într-ade-
văr naţional şi nu reacţionar, dacă nu vor să fie atât de nebuni, ca ei să fie mâna cu 
care reacţiunea îşi scoate castanele prăjite din foc – să ne spună, ce vor? Croaţie, totul, 
până şi desprinderea – să plece şi să devenim prieteni buni – dacă vor să se rupă de 
noi, dar cu reacţiunea nu ne târguim (...) De aceea, să le vină mintea la cap – dacă vor 
să se separe, poftim, să fie liberi şi fericiţi – dar de dragul reacţiunii străine să nu fie 
atrase cele două ţări în sânge şi nenorocire.”   (Scrisoarea lui Kossuth către comisarul 
guvernamental al Regiunii de dincolo de Dunăre, Csányi László, 1848)  

Prima adunare de la Blaj (mai, 1848)

Să tragem concluzia în baza imaginii, din ce categorie socia-
lă face parte mulţimea prezentă la adunare? În ce măsură se 

reflectă acest lucru în hotărârile luate la adunare? Să cercetăm, de 
ce românii şi-au ţinut adunarea la Blaj? [ C ]

Şedinţa dietei provinciale a croaţilor sub preşedenţia lui Jelačić.

Să comparăm imaginea cu cele care prezintă şedin-
ţa dietei ungare! În ce scop a fost realizat tabloul?  [ 

O ]

Să formulăm în baza sursei, 
care au fost scopurile naţio-

nale ale croaţilor! Cum au intenţi-
onat să realizeze acest deziderat? 
Cum a influenţat acest fapt relaţii-
le maghiaro-croate?  [ O ]

La care problemă a condu-
cerii Ungariei se referă sur-

sa? Ce anume indică gravitatea 
acestei probleme? [ T ]

RĂSCOALA SÂRBILOR ŞI ATACUL 
CROAŢILOR   

„I. Privitor la chestiunea finanţelor. Până când nu va fi 
consfinţită de Maiestatea Sa legea întocmită în vederea 
cererii de credit pentru acoperirea necesităţilor ţării şi se 

cade de acord cu emiterea bancnotelor de 5 forinţi în conformitate cu ordonanţa 
dată de ministrul finanţelor publicată în numărul 90 al Buletinului Informativ; 

    II.În vederea apărării ţării. Până când legea privitoare la asigurarea efectivului militar 
nu va fi consfiinţită de Maiestatea Sa , reprezentanţii naţiunii, nelăsând ţara fără mij-
loace de apărare, hotărăsc următoarele:

1. Ministerul primeşte sarcina, să pună la dispoziţie acel efectiv militar care este 
prevăzut în legea înaintată Maiestăţii Sale, prin desfăşurare de recrutări (…)

4. Efectivul militar asigurat în acest fel va fi folosit direct şi exlusiv pentru mărirea 
capacităţii batalioanelor de honvezi aflate în curs de organizare a căror limbă admi-
nistrativă şi de comandă, precum şi drapelul, uniforma şi însemnele va fi deîndată cea 
maghiară.

5. Ofiţerilor şi militarilor care îşi desfăşoară serviciul militar în armata regulară li se 
va permite transferul în aceste batalioane de honvezi, iar dacă se transferă ofiţeri şi 
soldaţi care şi-au depăşit deja termenul serviciului militar, vor beneficia de o plată cu 
1/3 mai mare, decât solda lor de până acum. 

9.   Cei care se remarcă prin acte de vitejie în sprijinul patriei, în cazul nedeţinerii  
unei moşii, vor fi luaţi în mod deosebit în considerare cu ocazia distribuţiei bunurilor 
tezauriatului.” (Hotărârile parlamentului, 12 septembrie 1848)

Care a fost scopul hotărârilor 
parlamentului? Să stabilim re-

laţia dintre aceste hotărâri şi legile 
din aprilie! Să dăm câte un titlu mă-
surilor punctate! Să caracterizăm 
în baza sursei armata ungară de 
honvezi! Cum au obţinut creşterea 
efectivului armatei de honvezi? Ce 
răsplată a putut primi cel care a 
luptat pentru patrie? Ce legătură 
există între pregătirea atacului cro-
at şi anularea dijmei pe vie? [ O ]
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„Camera deputaţilor, aşezând conducerea ţării din partea ambelor 
camere în mâna Comitetului de Apărare Naţională cu întreaga autorita-
te de care trebuie să dispună guvernul, iar Comitetul de Apărare Naţio-
nală va funcţiona atâta timp cât ţara nu va reveni la situaţia normală şi va 
avea un guvern legal recunoscut. Ea îl declară exprimându-se prin ridi-
carea în picioare pe cetăţeanul şi deputatul Kossuth Lajos preşedinte al 
acestui guvern, pe care îl învesteşte totodată cu acea autoritate cu care 
să conducă după cum crede de cuviinţă mai bine Comitetul de Apăra-
re a Patriei şi să desemneze competenţele fiecărui membru al acestuia.”  
(Hotărârea parlamentului, 8 octombrie 1848)

Respingerea atacului croat  

Să stabilim scopul politic al atacului croat! 
Cum se reflectă acest lucru în traseul arma-

tei conduse de Jelačić? Să urmărim traseul cam-
paniei militare şi să arătăm, care au fost cauzele 
înfrângerii croaţilor!  [ O ]

Răsculaţii atacă poştalionul de companie al inamicului invadator 

Ce sarcini au îndeplinit răsculaţii? Să prezentăm care au fost avanta-
jele şi dezavantajele politico-militare ale răscoalei populare! Ce rol au 

jucat răsculaţii în înfrângerea lui Jelačić?  [ T ]

De care ramură a puterii a aparţinut Comi-
tetul de Apărare a Patriei? Stabiliţi compe-

tenţele sale şi limitele în timp ale existenţei sale! 
Care a fost importanţa acestui organ de condu-
cere?  [ T ]

ATACUL ARMATEI IMPERIALE  
“Domnului General Görgey!
Dumneavoastră vreţi să părăsiţi oraşul Győr? 
Fără confruntare? (…) 

Doamne Dumnezeule! Ce va fi aşa! 
Şi nici măcar nu spuneţi cu nici un cuvânt, ce intenţionaţi să faceţi? Ce 

scop, ce intenţii aveţi? Cum să ştim noi aici la ce să ne aşteptăm? Renun-
ţăm la ţără fără o tăietură de sabie sau ce se întâmplă? 

Pentru numele lui Dumnezeu! Dumneavoastră aveţi în mână soarta 
ţării. Gândiţi-vă bine şi scrieţi-mi ce doriţi.

Ce se întâmplă cu Perczel? – dacă dumneavoastră evitaţi să vă uniţi 
trupele cu el, atunci îl veţi expune din plin întregii puteri a inamicului! (…)

Atacul trupelor principale imperiale în decembrie 1848

Să urmărim mişcările trupelor până în 5 
ianuarie 1849! Să enumerăm consecinţele 

militare şi politice ale luptelor!  [ T ]

Retragerea răsculaţilor din popor în bătălia de la Schwechat (30 octombrie 1848) 

Să discutăm chestiunea capacităţii de luptă şi a implicării în lupta ar-
mată a răsculaţilor!  [ T ]
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Căci astfel capitala va fi abandonată! Fabrica de armament, toată muniţia noastră - ate-
lierul de tipărit bani, totul, totul! Şi nu ne mai rămâne altceva, decât să murim fără succes.”  
(Scrisoarea lui Kossuth către Görgey, decembrie 27)

„Ceea ce am făcut, am făcut tot timpul după cum am crezut eu mai bine de cuviinţă şi 
conform convingerii mele şi sunt gata să dau socoteală pentru acestea, chiar dacă eroica 
naţiune maghiară mă face în fel şi chip (…)

Prima mea faptă a fost să trimit acasă armata neisprăvită de băutori de vin a gărzii na-
ţionale. Stimate domnule preşedinte, v-aţi plâns de slăbiciune, deşi eu am fost convins că 
prin aceasta forţa oastei mele s-a întârit şi mai mult; aşa că nici cu milioanele lui Xerxes nu 
s-ar mai fi putut face nimic.

Am vrut să mă retrag mai mult înspre interiorul ţării, tocmai că să îmi pot concentra 
trupele, dar dumneavoastră, stimabile domn preşedinte aţi vrut, (…) să fie menţinută linia 
de frontieră, căci altfel naţiunea ar fi dezamăgită, dacă inamicul va înainta în interiorul ţării. 

Aţi ordonat şi război de gherilă, stimate domnule preşedinte, dar mie încă nimeni nu 
mi-a arătat modalităţile acestuia cu asemenea soldaţi, care nici măcar nu ştiu să tragă: cu 
asemenea ofiţeri, deşi aleşii prietenului meu Nádossy nici măcar nu ştiu cum să încarce 
arma (…)    (Scrisoarea lui Görgey către Kossuth, 29 decembrie 1848)  

„Alegeţi-vă o poziţie bună, apăraţi fiecare perimentru pas cu pas cu toată puterea, (…) 
Opinia mea e următoarea: Budapesta nu poate fi expusă unui asediu şi deci nici prădăciu-
nilor ce i-ar urma acestuia, deci bătălia trebuie să se dea dincolo de Buda, nu în interiorul 
Budei, iar dacă această bătălie ar fi definitiv pierdută: atunci nu vom transforma oraşul în-
tr-un câmp de operaţiuni militare. 

Dar totuşi, în cazul pierderii Budapestei nu renunţăm la patrie. Chiar de cade Budapesta, 
cum a căzut Győr , dar ţara rămâne a noastră, trebuie să rămână. Atunci, principala sarcină 
va fi să salvăm armata (…)”  (Scrisoarea lui Kossuth către Görgey, 31 decembrie 1848)

Să adunăm caracteristicile 
punctelor de vedere ale lui 

Kossuth şi ale lui Görgey! Ce scopuri 
au urmărit părţile aflate în dispută? 
Cărui fapt s-au datorat divergenţe-
le? Ce factori au condus la confrun-
tare? Să discutăm pe marginea pă-
rerii lui Görgey despre răsculaţi! Ce 
rol au trupele neregulare pe timp 
de revoluţie şi în caz de atac inamic?
[ O ]

TRANSILVANIA, CHEIA 
CONTINUĂRII LUPTEI   

„Consecinţele prevestitoare de rău ale con-
juraţiei [adică ale răscoalei româneşti] s-au 
făcut simţite peste tot, dar niciunde într-un 

mod atât de groaznic ca în îndepărtata regiune muntoasă a Zlatnei. 

      Funcţionarii publici care trăiesc acolo au fost încercuiţi dintr-o dată de 
valahi  [români] abia înarmaţi. Cam 1200 de slujbaşi ai domnitorului s-au 
adunat laolaltă. S-au adunat oameni de tot felul de la cel mai înalt grad 
la cel mai mic, însoţiţi de copiii şi soţiile lor. Cu toţii veniseră cu intenţia 
ca împreună să pornească în oraşul Aiud situat la mai multe ore de mers 
pe jos de Zlatna, ca să se refugieze de hoardele sălbatice; aceştia au fost 
în stare să atace pe oricine, care din pură întâmplare nu era tocmai valah 
şi care nu purta straie ţărăneşti. La o distanţă şi mai mare de Zlatna s-a 
întâmplat capturarea ofiţerilor de către cete înarmate de valahi. Nu au 
dorit să se confrunte cu cei care lăsau impresia că acţionează în numele 
împăratului, au început să negocieze. Refugiaţii şi-au depus puştile şi 
săbiile cu condiţia să nu fie împiedicaţi a-şi continua liber drumul spre 
Aiud. Înainte de încheierea dezarmării acestora, s-a înserat. (…)

Ziua următoare (…) A avut loc o scenă plină de suspans. O parte a 
oamenilor dezarmaţi au fost omorâţi în bătaie sub loviturile ciomegelor, 
alţii au fost înjunghiaţi cu bâte de urcat muntele ascuţite la vârf. Pe cei 
pe care i-au spânzurat de pomi, i-au căsăpit cu furcile de întors fânul, iar 
pe alţii i-au împins într-un şanţ şi au rostogolit trunchiuri de copaci peste 
ei. Femeile şi copiii au fost uciși şi ciuntiţi în cel mai brutal mod. Mă trec 
fiorii, când trebuie să pomenesc aceste lucruri! (…) Au comis asemenea 
carnagii în mai multe părţi ale Ardealului. Au dat foc oraşului Aiud, l-au 
jefuit. (…)”  (Pulszky Terézia: Memoriile unei doamne maghiare, 1850) 

Spre ce a condus răscoala românească? Care a fost rolul conducerii im-
periale în aceste evenimente? Ce rol militar şi politic a avut răscoala 

românească în politica curţii de la Viena?  [ T ]

Bătălia de la Simeria. Printre honvezii aflaţi în ofensivă apare tătucul 
Bem 

Să tragem concluzia în baza imaginii, care fac-
tori au asigurat victoria! Să prezentăm în baza 

imaginii metodele de strategie militară ale lui Bem!  
[ O ]

Câmpul de operaţiuni militare din Transilvania (toamna anului 1848-primăvara anului 1849)

Să enumerăm acei factori, care au avut un rol în faptul că până la sfâr-
şitul lui 1848 aproape întreaga Transilvanie a fost pierdută! Să prezen-

tăm importanţa strategică a Transilvaniei! Să analizăm, care este cauza suc-
ceselor lui Bem!  [ O ]
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CAMPANIA MILITARĂ DIN 
ŢINUTUL DE SUS AL UNGARIEI   

„Vác, 5 ianuarie 1849 (...)
1.Corpul de armată de la Dunărea Superioară 
rămâne credincios jurământului său în sen-

sul că va lupta ferm împotriva tuturor duşmanilor externi pentru menţi-
nerea constituţiei consfinţite de regele Ungariei Ferdinand al V-lea.

2. Cu aceeaşi fermitate va lupta corpul de armată al Dunării Superi-
oare împotriva tuturor celor, care în interiorul ţării ar încerca prin agitaţii 
republicane netrebnice să destabilizeze monarhia constituţională.

3. Din concepţia monarhiei constituţionale reiese în mod firesc, că 
are voie şi intenţionează să îndeplinească doar acele ordine pe care le 
primeşte în mod legal de la ministrul regesc responsabil al apărării sau 
de la locţiitorul acestuia numit de către el (momentan generalul Vetter). 

4. Corpul de armată al Dunării Superioare ţinând cont de jurământul 
depus pe constituţia Ungariei, precum şi onoarea sa proprie, este în de-
plină cunoştinţă de cauză, ce este dator să facă şi ce vrea: de aceea, în 
final, declară că va recunoaşte orice rezultat ce decurge din tratativele 
cu inamicul, numai în cazul în care acesta asigură pe de o parte consti-
tuţia, pe care corpul de armată a depus jurământul, iar pe de altă parte, 
onoarea militară a corpului de armată.”  (Pasaj din proclamaţia de la Vác a 
generalului Görgey, 5 ianuarie 1849)  

Să stabilim cauzele apariţiei proclamaţiei! Să arătăm, care dintre elemente-
le proclamaţiei se pronunţă pentru continuarea luptei! Să explicăm, care ar 

putea fi motivul aprecierii contradictorii de mai târziu a proclamaţiei!  [ O ]

Campania militară din Ţinutul de Sus al Ungariei

De ce l-a obligat Görgey, prin campania sa 
militară din Ţinutul de Sus al Ungariei, pe 

Windischgrätz să oprească acţiunile militare?  Care 
a fost importanţa strategică a bătăliei de la pasul 
Branisko? Să prezentăm, cum s-a modificat până în 
primăvară situaţia militară pe principalele câmpuri 
de luptă! Să arătăm cauzele acestor schimbări!  [ T ]
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Personajele unor vremuri hotărâtoare şi faptele lor au fost apreciate de către contemporani în mod contradictoriu. 
Acest lucru este valabil mai ales în cazul unor personalităţi, care nu au fost adepţii unui grup oarecare, ci au avut un rol 
de mediatori. Ramura palatinilor din Casa de Habsburg au îndeplinit neîntrerupt această funcţie de la sfârşitul seco-
lului al XVIII-lea. Palatinul Iosif s-a bucurat de mare popularitate, și în întreaga perioadă a epocii reformelor a avut un 
important rol de mediere între domnitor şi naţiune (a decedat în 1847, iar prima lege dintre legile din aprilie păstrează 
memoria sa.) Şi fiul său Ştefan a continuat această politică, dar activitata sa în 1848 a devenit din ce în ce mai dificilă. memoria sa.) Şi fiul său Ştefan a continuat această politică, dar activitata sa în 1848 a devenit din ce în ce mai dificilă. 

Personajele unor vremuri hotărâtoare şi faptele lor au fost apreciate de către contemporani în mod contradictoriu. 

memoria sa.) Şi fiul său Ştefan a continuat această politică, dar activitata sa în 1848 a devenit din ce în ce mai dificilă. 

„În ciuda tuturor aparenţelor, eu nu l-aş condamna prea dur pe ar-
hiducele Ştefan, aşa cum toată lumea l-a condamnat în ultimul timp. A 
iubit Ungaria ca pe patria sa natală, dar a cunoscut şi Curtea; şi a fost 
conştient de faptul că, dacă ia atitudine deschis în favoarea patriei sale, 
îşi pierde orice influenţă la Viena. Acele proceduri, la care face referire şi 
în scrisoarea sa,  evident că iniţial nu el le-a propus. A auzit despre ele 
în guvernul de la Viena şi aminteşte aceste modalităţi ca pe nişte mo-
dalităţi care, într-un fel sau altul, trebuie respinse, iar în locul lor trebuie 
propuse tratative cu Batthyány. (...) Dacă ar fi adoptat, trecând peste to-
ate, imoralitatea primei şi celei de-a treia măsuri, e de presupus că nu 
ar fi câştigat nimic în acest fel. Dacă ar fi luat legătura cu camarila, ar fi  
vorbit inevitabil pe limba celor, care au născocit acele planuri incerte. 
Mai târziu, într-adevăr a susţinut guvernul lui Batthyány, loialitatea aces-
tuia de care el însuşi a fost convins. S-a străduit să ia apărarea legilor şi 
a constituţiei, ştiind prea bine că: un jurământ depus faţă de rege nu 
poate fi încălcat fără ca acesta, mai repede sau mai târziu, să nu atragă 
după sine pedeapsa cu moartea. Când şi-a dat seama că despre aceste 
chestiuni se poate discuta doar cu preţul unui conflict deschis între ţară 
şi familia sa, – fugind de tensiunile din familie – şi-a părăsit la greu pa-
tria natală. Când datorită intrigilor camarilei s-a implicat într-o situaţie 
greşită , nu a mai fost capabil să ia nicio altă decizie. Faptul pentru care 
poate fi condamnat este că atunci când cursul evenimentelor l-au urcat 
la înălţimi istorice, nu a fost capabil să accepte destinul oamenilor emi-
nenţi. (...) Istoria, care cândva va judeca obiectiv evenimentele din 1848 
va fi probabil mai justă şi cu el, decât e în prezent, căci a fost cel mai de 
seamă prinţ al Casei sale, care a fost nevoit să-şi părăsească patria natală 
şi să se cufunde în neputinţă în floarea vârstei.”  (Pulszky Terézia: Memori-
ile unei doamne maghiare)

Să stabilim, care au fost punctele de cotitură ale activităţii politice a palatinului Ştefan! Să discutăm cu ajutorul surselor, ce 
rol a avut persoana sa! [ O ]

Să trecem în revistă aprecierile referitoare 
la rolul palatinului! Să le selectăm pe grupe 

şi să stabilim, ce imagine ne prezintă Pulszky Te-
rézia despre palatin!  [ O ]

Caricatură despre palatinul Ştefan   

Să facem un  rezumat al rolului avut de 
palatin în 1848! Care eveniment din viaţa 

palatinului este satirizat de către desenator?  [ O ]
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CONSECINŢELE PRIMULUI CONTRAATAC  Guvernul un-
gar, sprijinindu-se pe resursele din Regiunea de dincolo de 
Tisa a organizat o armată nouă sub conducerea generalu-
lui Klapka György. A ordonat ataşarea la trupele principale 
şi cea mai mare parte a oştirilor care luptau în sudul Un-
gariei sub conducerea lui Damjanich János (circa 50 000 
de militari). Prin unirea forţelor lui Görgey, Klapka şi Dam-
janich au putut concentra forţe serioase împotriva lui 
Windischgrätz, în perimetrul Debreţinului, de-a lungul 
Tisei. Kossuth, din cauza proclamaţiei de la Vác nu a mai 
avut încreďere în Görgey. Comandant suprem a fost nu-
mit Dembiński, cel care participase la revolta poloneză 
din 1831. Generalul polonez a lansat atacul, dar – parţial 
din cauza greşelilor sale strategice – armata de honvezi a 
suferit înfrângere la Kápolna (26-27 februarie 1849), însă 
pierderile sale au fost minore şi s-a retras ordonat. Înfrân-
gerea a servit drept pretext pentru Görgey (susţinut de 
Klapka şi Damjanich) şi ofiţerii săi să refuze subordonarea 
faţă de Dembiński, considerat incapabil să conducă ope-
raţiunile militare. Prima dată Kossuth a vrut să ia măsuri 
împotriva lui Görgey, dar după ce a aflat care e situaţia, 
a cedat presiunilor ofiţerilor superiori şi l-a schimbat pe 
Dembiński.

Însă consecintele politice ale bătăliei de la Kápolna au 
fost mai mari decât cele militare. Windischgrätz a rapor-
tat Curţii, că a dispersat oastea ungară. Guvernul austriac 
informat greşit a emis constituţia de la Olmütz (4 martie), 
care retrograda Ungaria la statutul de provincie şi dădea 
domnitorului puteri depline. Constituţia imperială a făcut 
imposibilă încheierea de către conducerea maghiară a ori-
cărui compromis. Ea a atras după sine continuarea lup-
telor şi a slăbit poziţia forţelor care au căutat o înţelegere 
cu Viena. 

CAMPANIA MILITARĂ DIN PRIMĂVARĂ – DECLARAŢIA 
DE INDEPENDENŢĂ  După consolidarea conducerii milita-
re – Görgey a fost numit comandant suprem – la începutul 
lui aprilie trupele ungare au pornit o operaţiune de încer-
cuire împotriva lui Windischgrätz. Armata de honvezi – 
cu înflăcăratele lor asalturi la baionetă – au câştigat mai 
multe bătălii – astfel, una la Isaszeg (6 aprilie). Curtea l-a 
schimbat pe Windischgrätz, dar nici noul comandant n-a 
putut face mai mult, decât să-şi scoată oştirile din încer-
cuire. În continuarea luptelor honvezii au intenţionat în-
cercuirea trupelor principale staţionate în jurul Pestei. 
S-au născut noi victorii strălucite, dar cea mai mare parte 
a armatei imperiale – lăsând în Buda o garnizoană – s-a 
retras spre apus din cleştele strategic, poziţionându-se 
în perimetrul oraşului Pojon. În urma campaniei militare 
din primăvară, cea mai mare parte a ţării a fost eliberată. 
Noua Ungarie în curs de devenire a dovedit  că e capabilă 
să stăvilească una din marile puteri europene. 

Constituţia de la Olmütz şi victoriile din primăvară
au ridicat şi mai accentuat problema raportului faţă de 
domnitor şi de imperiu. La propunerea lui Kossuth Lajos 
parlamentul ungar – din cauza ezitărilor deputaţilor, în 
şedinţă publică – a declarat detronarea Casei de Habs-
burg, proclamând Ungaria stat independent (14 aprilie 

1849). Prin aceasta Kossuth a făcut imposibile strădaniile 
reprezentaţilor aşa-numitei partide pacifiste, care căutau 
un mod de înţelegere cu habsburgii. Însă marile puteri au 
considerat menţinerea Imperiului Habsurgic ca una dintre 
pietrele de bază ale echilibrului european, astfel că procla-
marea independenţei nu a schimbat în bine cu nimic 
situaţia de politică externă a ţării. 

Proclamaţia de independenţă nu a decis în privinţa for-
mei de stat a ţării. Ca soluţie provizorie Kossuth Lajos a 
fost ales în funcţia de preşedinte guvernator. În fruntea 
puterii executive (guvernul) Kossuth l-a numit pe Szemere 
Bertalan (2 mai). S-au făcut încercări de limitare a puterii 
lui Kossuth. Astfel, dispoziţiile sale erau valabile doar dacă 
erau contrasemnate de vreunul dintre miniştrii săi. 
MOMENTUL TRIUMFULUI  După victoriile din primăvară 
s-a pus chestiunea continuării luptelor împotriva trupelor 
austriece în afara Ungariei, dar căile de aprovizionare a tru-
pelor maghiare au devenit prea lungi, în timp ce trupele 
imperiale au ajuns să fie apropiate de rezervele lor. În ace-
laşi timp politica şi opinia publică s-a aşteptat din partea 
armatei la eliberarea cetăţii Buda, care era simbolul inde-
pendenţei ţării. 

Din cauza rezistenţei imperialilor şi a lipsei iniţiale a tu-
nurilor s-a tergiversat asediul Budei. Pe 21 mai – după ce 
au fost aduse tunuri din Komárom – cetatea a fost cuceri-
tă cu preţul unor serioase sacrificii  din partea honvezilor. 
După reuşita campaniei din primăvară şi cucerirea Budei 
ţara a sărbătorit triumful. Acest lucru era valabil cu atât mai 
mult cu cât trupele lui Bem au eliberat Transilvania, iar alte 
trupe, sudul Ungariei, astfel încât peste nouă zecimi din 
teritoriul ţării era sub controlul guvernului. Sub efectul 
victoriilor Francisc Iosif – recunoscând slăbiciunea impe-
riului său – a cerut ajutorul ţarului Rusiei Nicolae I (1 
mai) invocând tratatul Sfintei Alianţe. Ţarul, temându-se că 
insurecţia s-ar putea răspândi şi în Polonia, precum şi pen-
tru a-şi mări influenţa a anunţat că va trimite o armată de 
două sute de mii de soldaţi împotriva maghiarilor. Trupele 
ungare s-au trezit în scurt timp în faţa unei superiorităţi 
militare însemnate. 

EVOLUŢIA CHESTIUNII NAŢIONALITĂŢILOR  În primăva-
ra lui 1849 atât printre conducătorii maghiari cât şi printre 
cei ai naţionalităţilor s-a ivit posibilitatea unei apropieri. 
Partea maghiară  a trebuit să se confrunte cu consecinţe-
le războiului civil săngeros, iar prin Teleki László – repre-
zentantul de la Paris al revoluţiei – a resimţit punctele de 
vedere ale reprezentanţilor naţionalităţilor aflaţi în exil. 
Conducătorii naţionalităţilor au devenit mai deschişi la 
compromisuri în urma victoriilor maghiare şi a constituţiei 
de la Olmütz ale cărei promisiuni iniţiale s-au dovedit mai 
modeste.

În urma negocierilor guvernul ungar a făcut nume-
roase concesii în privinţa folosirii limbii, a simbolurilor (de 
exemplu, steagul), dar nu a fost dispus să acorde auto-
nomie teritorială. O înţelegere a fost semnată cu româ-
nii, prin medierea revoluţionarului român în exil, Nicolae 
Bălcescu (proiectul de pacificare, 14 iulie).  Pe această 
poziţie s-a situat şi hotărârea privind naţionalităţile a 

24. Victorii strălucite şi înfrângere tragică
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parlamentului ungar strămutat între timp la Seghedin (28 
iulie). Hotărârea – amintită de obicei ca lege privind naţio-
nalităţile – a asigurat drepturi largi de folosire a limbii 
materne în administraţie şi învăţământ, iar naţionalităţile 
puteau să îşi desfăşoare activităţile bisericeşti în mod 
independent. 

Parlamentul a adoptat în acelaşi timp cu hotărârea pri-
vitoare la naţionalităţi şi emanciparea evreilor. Nobili-
mea liberală şi-a propus realizarea acesteia mai devreme, 
deoarece a condamnat discriminarea din convingeri de 
principiu. Pe de altă parte au văzut în imigrarea evreilor 
dispuşi să se asimileze o întărire a maghiarimii. Decizia gu-
vernului Szemere a fost infl uenţată şi de faptul că majori-
tatea evreilor s-au remarcat cu devotament pentru cauza 
luptei de eliberare. 

ÎNFRÂNGEREA LUPTEI DE ELIBERARE  În ciuda superio-
rităţii militare Görgey şi corpul său de ofi ţeri a întrevăzut o 
singură posibilitate. Să dea o lovitură decisivă armatei aus-
triece încă înainte de intervenţia ruşilor şi, în acest mod, 
să-l determine pe împărat să facă concesii. Conform acestei 
strategii, trupele principale urmau să fi e concentrate pen-
tru lovitura fi nală în jurul fortăreţei de la Komárom. La înce-
put Kossuth a acceptat planul lui Görgey, dar la sfârşitul lui 
iunie, consiliul de război – în absenţa lui Görgey – a ales Se-
ghedinul ca centru al concentrărilor de trupe. Concen-
trarea de trupe în sudul Ungariei a atras după sine pericolul 
unirii trupelor austriece şi ruseşti, care urmau să pornească 
în urmărirea trupelor ungare în deplasarea lor spre sud.

Aparent, Görgey a acceptat noua strategie de luptă, 
dar la Komárom a încercat folosindu-se de trupele sale 
să facă presiuni pentru luarea acestei decizii. De aceea a 
pornit cu întârziere spre Seghedin, iar la Vác a trebuit să-
şi facă cale printre trupele ruseşti afl ate în plină ofensivă. 
Înconjurând pe la nord a ajuns în zona Aradului după mai 
multe confruntări armate cu trupele ţariste.  Până când a 

ajuns la Arad trupele lui Bem s-au fărâmiţat în luptele 
purtate în Transilvania cu ruşii, iar la Sighişoara au fost 
complet nimicite (29 iulie). Dembiński, numit de către 
Kossuth comandantul trupelor concentrate a predat Se-
ghedinul fără lupte, după care a pierdut o bătălie la Szőreg 
împotriva trupelor principale conduse de Haynau. După 
acestea – în ciuda dispoziţiilor date – nu s-a îndreptat spre 
Arad pentru a se uni cu trupele lui Görgey, ci a luat-o spre 
Timişoara a cărei cetate se afl a încă în mâinile imperialilor. 
La Timişoara – conform dispoziţiilor lui Kossuth – Bem a 
preluat comanda supremă, asumându-şi bătălia cu trupele 
lui Haynau care au trecut la urmărirea trupelor principa-
le ungare. Însă oştirea maghiară dispunând de o artilerie 
mai slabă a suferit o înfrângere hotărâtoare (9 august) şi în 
mare parte s-a destrămat. La vestea înfrângerii Kossuth a 
demisionat şi l-a învestit cu puterea în stat pe Görgey, 
iar el împreună cu generalii săi (Perczel, Bem, Dembiński) 
s-au refugiat în Turcia. 

Görgey, – cu  acordul ofi ţerilor săi superiori – din cauza 
lipsei de muniţie a depus armele oştirii sale de treizeci de 
mii de soldaţi în faţa trupelor ruse la Şiria (13 august). El a 
avut încredere în bunele intenţii promise verbal de condu-
cătorii ruşi, deoarece mai devreme afl ase că imperialii au 
executat ofi ţerii capturaţi până atunci. 

Lupta de eliberare a fost înfrântă, dar înfrângerea s-a 
putut produce doar prin cooperarea dintre cele două mari 
puteri ale vremii. Ţara a dovedit sieşi precum şi inamicilor ei 
dorinţa de libertate şi forţa de viaţă. Când s-a văzut nevoită 
să se implice în război pentru apărarea constituţionalităţii 
instituite paşnic în aprilie 1848 a organizat în scurt timp o 
armată combatantă, iar pentru asigurarea nevoilor ei a în-
fi inţat o industrie de război. S-a format şi sistemul fi nanciar 
maghiar independent, iar la sfârşitul luptei de eliberare s-a 
conturat şi posibilitatea împăcării cu naţionalităţile. Dato-
rită tuturor acestor evenimente episodul 1848-1849 apar-
ţine celor mai strălucite fi le ale istoriei noastre.      

ARHIVĂ

PRIMUL CONTRAATAC ŞI 
CONSECINŢELE SALE   

„Hoardele rebele, pe care la 
Kápolna le-am întâlnit într-un 
număr deosebit de mare, le-
am zdrobit şi în mare parte 

le-am nimicit (…) doar spiritul de luptă excelent şi al 
trupelor şi vitejia lor, comenzile exacte ale generalilor şi 
salvele de tun eficiente ale artileriei noastre au făcut po-
sibilă victoria noastră împotriva superiorităţii numerice. 
(…) Sper ca în câteva zile să pun stăpânire pe Debreţin, 
cuibul conjuraţiei (…)”   (Din raportul lui Windischgrätz, 
februarie 1849)

Să adunăm din text cuvintele care vor să dovedească 
grandoarea victoriei! Ce importanţă are menţionarea 

Debreţinului? Cunoscând raportul, să apreciem ce impor-
tanţă a avut emiterea constituţiei de la Olmütz! [ S ]

Caricatură cehă despre egalitatea asigurată prin constituţia de la Olmütz  

Cum au apreciat naţionalităţile constituţia de la Ol-
mütz? Ce a oferit ea Ungariei? Cum a fost ea primită de 

clasa conducătoare maghiară? Să aruncăm o privire asupra 
schemei constituţiei de la Olmütz la pagina 79!  [ O ]
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CAMPANIA MILITARĂ DIN 
PRIMĂVARĂ  DECLARAŢIA DE 

INDEPENDENŢĂ  

„Cavaleria banului în zadar a încercat în acel moment să facă legătura cu restul 
cavalerimii; focurile de tun ale unei baterii maghiare împinsă în faţă a reuşit într-un 
mod atât de eficient să-l împiedice în realizarea planului său, încât a fost nevoit să se 
întoarcă pe poziţia sa iniţială. Dar când aripa stângă a inamicului s-a poziţionat mai în 
faţă, a înaintat şi mai mult, de data aceasta până în sat, pentru a încerca să străpungă 
de acolo încercuirea pentru a ne ataca centrul nostru mai slab. În acel moment bate-
ria lui Freudenreich, care unindu-se cu cele două baterii ale regimentului I, a rezistat 
până acum în mod formidabil, cu dârzenie şi curaj, la focurile de artilerie ale banului 
de lângă dunele de nisip situate la dreapta de Isaszeg, a înaintat rapid ocupând poziţii 
la doar câteva sute de paşi de sat şi a rărit cu muniţia sa în mod groaznic rândurile 
cavalerimii în ofensivă, obligând-o să părăsească satul, în timp ce celelalte tunuri au 
incendiat satul. Iar acum am trimis rapid două batalioane în avans, care s-au poziţio-
nat puternic la ieşirea din sat înaintând prin intense lupte de stradă până la pârâu. 

După un asemenea eşec al cavaleriei, banul a direcţionat întreaga sa sforţare spre 
coasta de pădure situată în stânga noastră, a cărei importanţă din punct de vedere 
al câştigării bătăliei a trebuit să i se pară inamicului din ce în ce mai evidentă. Sulcz 
s-a instalat acolo în mijlocul celei mai aprigi lupte şi până acum  a respins cu vitejie 
fiecare atac, dar apoi a începtut să mai slăbească şi să dea înapoi în faţa superiorităţii 
numerice a inamicului. Abia observase acest lucru regimentul 9 când sub comanda 
viteazului şef de brigadă Kiss Pál i-a atacat lateral cu baionetele pe austriecii porniţi 
în ofensivă şi unindu-se cu Sulcz i-a respins în vale. Nici în aripa noastră dreaptă nu a 
fost lupta mai puţin intensă. Colonelul Wysocki a apărat printr-un des lanţ de luptă, 
în care s-a contopit treptat trei batalioane, pădurea întinsă. Sclick aici a vrut să por-
nească o ofensivă cu orice preţ declanşând din nou un atac cu baionetele, dar a fost 
de fiecare dată împins înapoi doar cu preţul a unor mici pierderi. (…) Damjanich a 
dat ordin brigăzii lui Leiningen (…) să înainteze spre pădure pentru a acorda sprijin 
aripii drepte, unde poziţia lui Wysocki a fost din ce în ce mai ameninţată. Pentru asi-
gurarea centrului au fost direcţionaţi spre pârâu paisprezece husari de companie din 
regimentele de husari 2 si 3, unde tunurile lor au tras focuri continue. Era deja ora 5 
seara.”  (Klapka György despre bătălia de la Isaszeg, 1851)

Campania militară din primăvară

Să stabilim care au fost cele 
trei faze ale campaniei milita-

re din primăvară! Ce scopuri stra-
tegice au avut diferitele operaţiuni 
militare? Ce rezultat a avut ofensi-
va din primăvară? Să dezbatem, în 
ce măsură a fost corectă decizia 
din a doua fază, de a începe asedi-
ul Budei!  [ T ]

Să stabilim cu ce tip de arme 
a fost armata maghiară de 

honvezi în avantaj faţă de trupe-
le imperiale! Să adunăm din text 
expresiile militare şi să vedem ce 
înseamnă ele! Să grupăm numele 
menţionate în descrierea bătăliei, 
după criteriul apartenenţei la tru-
pele ungare sau la cele austriece! 
Să împărţim bătălia pe mai multe 
faze conform descrierii şi să în-
tocmim o schiţă a acesteia!  [ S ]

Asaltul husarilor de la Tápióbicske. Husarii 
maghiari îi copleşesc pe husarii croaţi (Frag-
ment din desfăşurarea bătăliei)

Să stabilim, ce indică arma-
mentul şi uniforma celor 

două părţi aflate în conflict armat!  
[ T ]
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„În primul rând Ungaria, împreună cu Transilvania unită cu aceasta în mod legal şi 
cu toate părţile şi provinciile ce îi aparţin, se proclamă stat european liber, indepen-
dent şi de sine stătător, declarâdu-se totodată integritatea teritorială a acestui stat  şi 
inviolabilitatea graniţelor sale. 

În al doilea rând, datorită trădării, încălcării jurămintelor şi intervenţiei armate co-
mise împotriva Ungariei a Casei de Habsburg – Lorena, dar şi pentru acel atentat prin 
care s-a dedat la fărâmiţarea teritorială a ţării prin ruperea Transilvaniei, a Croaţiei, 
a Slavoniei şi a oraşului Fiume de teritoriul ţării, nesfiindu-se să recurgă chiar şi la 
folosirea de forţe armate ale unei puteri străine pentru uciderea naţiunii, rupând cu 
propriile sale mâini atât Pragmatica Sanctio, precum şi în general acea legătură, care 
a existat între ea şi Ungaria, această Casă trădătoare de Habsburgi şi ulterior de Habs-
burg-Lorena se exclude în numele naţiunii de la dreptul de a mai domni asupra Unga-
riei şi a Transilvaniei unite cu aceasta, precum şi asupra tuturor părţilor şi provinciilor 
aparţinătoare acesteia.

În al treilea rând,  acum când naţiunea maghiară, pornind de la dreptul său natural 
inalienabil, intră în rândul familiei statelor independente şi de sine stătătoare, declară 
că: este hotărâtă să menţină relaţii de bună vecinătate şi prietenie cu acele naţiuni cu 
care până acum s-a aflat sub un domnitor comun, precum şi cu oricare alte naţiuni, cu 
care e dispusă să încheie acorduri de prietenie (…)

În al patrulea rând,  viitoarea formă de stat a ţării va fi hotărâtă în toate privinţele 
de către parlamentul ţării, iar până când aceste principii de bază amintite mai sus vor 
fi stabilite ţara în întinderea sa totală va fi condusă de către guvernatorul comandant 
Kossuth Lajos împreună cu miniştrii săi numiţi prin consens şi în urma exclamaţiei 
unanime a membrilor parlamentului; acesta cât şi miniştrii aleşi de persoana sa vor 
avea datoria şi răspunderea personală şi obligaţia dării de seamă.” (Declaraţia de inde-
pendenţă, 14 aprilie 1849)

Să enumerăm, care au fost 
factorii cu care s-a argumen-

tat declaraţia de independenţă! Să 
schiţăm noua structură (de după 
detronare) a statului ungar! În ce 
măsură a influenţat schimbarea ra-
portulului de forţe dintre Kossuth 
şi parlament? Ce considerente de 
politică externă şi internă au deter-
minat emiterea proclamaţiei?  [ T ]

MOMENTUL TRIUMFULUI 

Honvezii ocupă cetatea Budei dând năvală prin 
spărtura zidului de lângă rondela Fehérvári (21 
mai 1849)

Ce metode au folosit în tim-
pul asediului? Cât de mari 

au putut fi sacrificiile umane din 
timpul asediului? Ce importanţă 
militară şi politică a avut elibera-
rea Budei? [ T ]

EVOLUŢIA CHESTIUNII 
NAŢIONALITĂŢILOR   

„Când înainte cu jumătate de an la dieta de la Pojon am adaptat constituţia noas-
tră veche de opt sute de ani la cerinţele timpului şi după doleanţele naţiunii, am pus-o 
totodată şi pe o bază mai solidă: aceste binefaceri am vrut să le extindem asupra tu-
turor fiilor ţării fără deosebire de rasă, limbă şi religie. După ce această constituţie a 
noastră a fost consfinţită şi de maiestate după care a şi intrat în vigoare, nimeni nu 
s-ar fi gândit că va fi posibil ca această constituţie liberă conţinând eternele cuceriri 
cetăţeneşti să fie atacată în mod atât de mişel şi ipocrit. Dar iată, vedem că locuitorii 
de altă limbă ai ţării care au primit drepturi egale cu maghiarii sunt instigaţi împotriva 
maghiarilor, cu toate că prin libertăţile şi drepturile obţinute, care se răsfrâng deo-
potrivă asupra fiecăruia, se bucură toată lumea de roadele cuceririlor. Drept urmare, 
legăturile înţelegerii ar fi trebuit să se întărească, iar zidurile dintre clase şi cele dintre 
popoare ar fi trebuit să fie dărâmate.“  (Scrisoarea pastorală a clerului catolic către cre-
dincioşi, 20 ianuarie 1849)

Cum apreciază scrisoarea pastorală politica maghiară faţă de naţionalităţi? Cum apre-
ciază mişcările naţionalităţilor? În ce constau cauzele acestora, conform scrisorii?  [ T ]
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„De partea cealaltă a graniţei s-au răspândit ştiri despre violenţele neîndurătoare 
ale fostului preot slovac Hurban (…) Şi-a început discursurile prin a lăuda dragostea 
împăratului faţă de poporul său, accentuând în mod deosebit faptul că »domnitorul a 
fost dispus – cruţându-şi supuşii de toate grijile – şi-a asumat el însuşi toate neplăce-
rile guvernării«. Dar, deoarece discursurile sale nu au avut efectul scontat, s-a supărat 
rău pe »muierile proaste«, cum a numit el poporul. Nu a avut un succes mai însem-
nat nici cu discursurile sale despre grandeţea imperiului slav de odinioară şi nici cu 
cele despre persecutarea din partea maghiarilor a iluştrilor fii ai poporului.” (Pulszky 
Terézia, Memoriile unei doamne maghiare) 

„„Un singur lucru mă preocupă foarte mult, căci după părerea mea, viitorul Unga-
riei depinde de acesta. Să fim cât mai darnici în a acorda drepturi diferitelor naţiona-
lităţi. Nu doar Austria a murit, ci şi Ungaria Sfântului Ştefan. (…)

(…) consider că în privinţa Ungariei am pus bazele celui mai strălucit viitor; toate 
neamurile, nu doar acelea din Ungaria, ci şi cele din afara pretenţiilor noastre, vor 
privi râvnind spre noi şi vor accepta cu bucurie Ungaria ca centru al unei viitoare con-
federaţii dunărene şi regina ei a cărei putere va spulbera pe vecie fiara absolutismului, 
care se întinde de la Marea Baltică până la Marea Neagră.” (Scrisoarea din Paris a lui 
Teleki László, 14 mai 1849)

„4. Pentru această împăcare [cu naţionalităţile] şi o posibilă alianţă este necesară 
respectarea a trei principii, de la care nu ne putem abate în nici un caz şi cu nicio con-
diţie, fiindcă abaterea de la ele ar echivala pentru noi cu o sinucidere. Aceste principii 
sunt următoarele: 

a) unitatea statală
b) integritatea teritorială a statului valabilă de sute de ani 
c) supremaţia elementului maghiar, pe care naţiunea şi-a câştigat-o de-a lungul 

secolelor şi prin care a constituit statul independent şi care a acordat tuturor popoa-
relor de diferite limbi care trăiesc în Ungaria drepturi civile salvând limba maghiară 
prin declararea ei ca limbă diplomatică [oficială]. (...) 

(Scrisoarea circulară a lui Batthyány Kázmér – ministru de externe al guvernului Sze-
mere – despre indicaţiile cu privire la tratativele purtate cu naţionalităţile, 10 iunie 1849)     

Delegaţie slovacă în faţa noului domnitor Fran-
cisc Iosif

Ce factori politici şi ideologici 
a determinat pătura condu-

cătoare slovacă să treacă de par-
tea dinastiei în timpul luptei de 
eliberare? De ce nu au reuşit con-
ducătorii slovaci – cum au reuşit 
cei români – să atragă de partea 
lor masele de ţărani? Cu ce scop a 
fost realizat tabloul?  [ T ]

Ce metode a întrebuinţat 
Hurban? Ce rezultate a obţi-

nut el în rândul slovacilor? Care să 
fi fost cauzele acestui fenomen? 
Să citim circulara lui Hurban de la 
pagina 156! [ O ]

În ce măsură diferă punctul 
de vedere al lui Teleki de cel 

dominant al clasei politice ma-
ghiare? Să explicăm, ce înţelege el 
prin exprimarea conform căreia şi 
Ungaria Sfântului Ştefan a murit! 
Ce factori au jucat un rol în for-
marea punctului de vedere al lui 
Teleki!  [ O ]

În ce măsură s-a schimbat 
opinia guvernului faţă de 

‘48? Să comparăm această opinie 
cu cea a lui Teleki şi a guvernului!  
[ T ]

Avram Iancu şi unul din subalternii săi

Să stabilim, ce diferenţe pu-
tem constata între cele trei 

reprezentări (îmbrăcăminte, pozi-
ţionare, etc.)! În ce măsură poate 
diferi aprecierea mişcării români-
lor, dacă privim fiecare imagine 
separat? [ O ]
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„1. Prin prezenta lege se asigură tuturor populaţiilor trăitoare sub autoritate ungară, 
pentru libera dezvoltare naţională, următoarele: 

2. Ca limbă de stat, a adimistraţiei, justiţiei şi în armată folosidu-se limba
maghiară, se specifică privitor la folosirea după alegerea liberă a oricărei limbi vorbite 

în ţară:
3. La şedinţele comunale oricine poate lua cuvântul fie în limba maghiară, fie 
 în limba sa maternă, iar procesul verbal al şedintei va fi întocmit într-una din limbile 

vorbite în comitat, care va fi stabilită în baza alegerii libere.
4. La toate şedinţele comitatense, cei care sunt îndreptăţiţi să ia cuvântul, să-şi 
spună părerea şi să vorbească o pot face fie în limba maghiară, fie în limba lor maternă. 
În consiliile comitatense dintr-un comitat în care una dintre naţionalităţi
depăşeşte jumătate din   numărul locuitorilor, procesul verbal – dacă se solicită – poate 

fi întocmit şi în acea limbă. Însă corespondenţa cu Parlamentul, Guvernul şi alte autorităţi 
comitatense se va face întotdeauna în limba maghiară. (…)

6. Limba care va fi stabilită ca limbă a administraţiei locale, în acele comune 
limba de comandă a gărzii naţionale va fi identică cu cea a administraţiei.
7. În şcolile elementare se va folosi întotdeauna limba comunităţii, respectiv
limba folosită în biserică.
8.  Înmatricularea în registrele bisericeşti şi de stare civilă, precum şi treburile 
bisericeşti se vor face în limba respectivei comunităţii bisericeşti.
9. Oricine poate înainta cerere la orice autoritate şi în limba maternă.
10. Sinodul celor de rit grecesc convocat în treburi bisericeşti şi şcolare – la fel ca şi 
oricare altă confesiune – poate lua hotărâri în mod liber, îşi poate alege episcopii liber, 

lăsând chestiunea unităţii bisericeşti dintre credincioşii români şi sârbi la latitudinea de-
ciziei acestui sinod.

(…) 14. Angajarea în funcţii publice se va face fără a se ţine cont de limbă şi de religie, 
în funcţie de meritele şi capabilităţile fiecăruia. 

(…) 16. Guvernul este împuternicit să îndeplinească doleanţele legale în mod special 
ale românilor şi ale sârbilor şi să soluţioneze nemulţumirile lor fie pe calea ordonanţelor 
sau printr-o lege pe care o va adopta Parlamentul.

17. Guvernul este împuternicit să îi ierte în numele naţiunii pe toţi cei care, în intervalul 
de timp stabilit de el, depun armele şi renunţă la luptă depunând jurământul de indepen-
denţă.”  (Hotărârea privind naţionalităţile, 28 iulie 1849) 

„Domnilor, dacă poporul evreu este sincer prezent pe câmpurile de luptă şi îşi varsă 
sângele pentru o patrie în care nu este încă cetăţean declarat, dacă el îşi sacrifică cu în-
sufleţire averea, viaţa pentru libertatea la care doar aspiră, pentru nişte drepturi, pe care 
nici nu le deţine încă, cum le deţin toţi ceilalţi care luptă cot la cot cu el, consider că a sosit 
vremea ca parlamentul ţării să nu mai amâne acea afirmaţie de principiu conform căreia 
şi evreii sunt cetăţenii acestei patrii egali în drepturi, şi îndatoriri cu toţi ceilalţi.“  (Szemere 
Bertalan, mai 1849) )

Să trecem în revistă libertă-
ţile acordate naţionalităţilor! 

În viaţa căror biserici a adus legea 
o schimbare importantă? Să gru-
păm separat drepturile şi libertăţi-
le individuale de cele colective! Să 
comparăm acestea cu un punct de 
vedere anterior! [ T ]

Să enumerăm argumente-
le prezentate de Szemere 

pentru emanciparea evreilor! Să 
facem o comparaţie a acestora cu 
punctul de vedere liberal din epo-
ca reformelor! Ce înseamnă faptul 
că cineva nu este încă cetăţean 
declarat?  [ T ]

Masacrarea populaţiei alungate din Zlatna

Ce factori au condus la eve-
nimentele sângeroase? Ce 

efecte de lungă durată (istorice) 
a putut avea această tragedie? Să 
citim descrierea evenimentului la 
pagina 159!  [ T ]

ÎNFRÂNGEREA 
LUPTEI DE ELIBERARE   

Actul final

Să analizăm situaţia militară 
şi politică creată în urma in-

tervenţiei ruseşti! Să hotărâm, care 
dintre locurile pentru concentrări 
de trupe ar fi cel mai potrivit! Să 
prezentăm în ce măsură s-au rea-
lizat planurile! Să urmărim schim-
bările locurilor de funcţionare a 
Guvernului şi a Parlamentului! 
Să analizăm dacă a fost o deci-
zie corectă depunerea armelor 
în situaţia militară de atunci! Să 
arătăm, care a fost rolul oraşului 
Komárom!  [ T ]
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„Către naţiune!
După lupte nenorocite, cu care Dumnezeu ne-a 

vizitat naţiunea în ultimele zile [Timişoara], nu mai 
am nicio speranţă că vom putea continua lupta de 
apărare cu succes împotriva marilor puteri unite ale 
Austriei şi Rusiei.

În aceste împrejurări, salvarea vieţii acestei naţiuni 
şi asigurarea viitorului său depinde numai de con-
ducătorul aflat în fruntea armatei (...)”  (Manifestul de-
misiei lui Kossuth, 11 august 1849)

Cum apreciază Kossuth şansele luptelor? Ce sarcini 
are de îndeplinit de-acum conducătorul militar? [ T ]

Depunerea armelor la 13 august 1849

De ce în faţa ruşilor a depus armele Görgey? Cum 
prezintă scena reprezentarea din 1851?  [ O ]
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Contemporanii, apoi istoriografia , literatura şi opinia publică s-au preocupat în mod deosebit de persoana lui 
Görgey. Ca multe personalităţi importante, şi el a fost adesea prezentat în mod contradictoriu: ba i-au idealizat ca-
lităţile de conducător de oşti, ba l-au identificat ca responsabil pentru toate relele. De la execuţia lui Zichy Ödön, prin 
abandonarea Budei şi apoi a asediului acesteia până la depunerea armelor,  aproape fiecare pas al său a fost subiect 
de discuţii. A trebuit să se confrunte şi cu camaradul său de arme, Perczel Mór, dar cea mai cunoscută dispută a fost 
cea cu Kossuth.cea cu Kossuth.

Contemporanii, apoi istoriografia , literatura şi opinia publică s-au preocupat în mod deosebit de persoana lui 

Să parcurgem câteva lucrări istorice sau adaptări literare (de exemplu Féja Géza: Visegrádi esték – Seri la Visegrád) referitoare 
la disputele dintre Kossuth şi Görgey! Să ne străduim să arătăm, care au fost scopurile şi mijloacele disputelor! Să stabilim, 

ce factori au condus la confruntarea dintre cele două personalităţi marcante! Să trecem în revistă, în contextul căror evenimente 
se poate observa cel mai bine confruntarea dintre ei! Să dezbatem, de ce s-au îndepărtat atât de mult punctele lor de vedere! [ O ]

„Sărmana noastră patrie nenorocită s-a prăbuşit. S-a prăbuşit nu datorită forţei 
duşmanilor noştri, ci în urma trădării şi a nemerniciei (…) Vai, a trebuit să o văd şi pe 
asta şi nu mi-e încă voie să mor.

     Pe Görgey l-am ridicat din praf ca lui însuşi să îşi câştige glorie eternă, iar patriei 
sale libertatea. Şi el deveni ca un laş călău al patriei sale. 

    Unii de mult l-au învinuit pe Görgey că este ambiţios, că tinde spre dictatură. 
Eu, care nu cunosc grandomania şi nu pot concepe cum se poate iubi altceva decât 
patria şi libertatea, l-am întrebat în urmă cu luni de zile şi de atunci într-una, să fie 
sincer faţă de mine, dacă îşi doreşte puterea, să mi-o spună deschis şi eu însumi îi fac 
un partid – deşi partidul pe care eu îl fac va fi mare – întreaga patrie, doar atât să-mi 
promită, că va fi devotat patriei şi libertăţii – îi predau cununa puterii, care pentru 
mine (cel care am avut o singură ambiţie, să mă întorc cât mai repede în negura vieţii 
personale, sărac, simplu, precum am fost dintotdeauna) nu înseamnă altceva decât o 
coroană de spini a cărei glorie mă sufocă şi mă apasă. (…)

      Dar în tabăra sa a trecut la atac o camarilă, în afară de el, cum zice el, dar por-
nind de la el, după cum aflu acum. Aristocratismul şi lipsa sentimentului naţional a 
pus stăpânire tot mai mult pe oştire, faţă de care, datorită vitejiei sale personale, s-a 
raportat cu atâta pietate, abnegaţie încât dacă i s-ar fi luat comanda armatei, ar fi 
echivalat cu luarea încrederii în victorie a armatei, iar eroii de neînvins să devină laşi 
lipsiţi de încredere. (…)

     Şi a început să se răspândească ideea, că trebuie să ne predăm ruşilor. Ideea 
împăcării cu ruşii s-a răspândit pe nesimţite din anturajul lui Görgey. (…)

    Pierderea acestei bătălii [Timişoara] ar fi trebuit să-l determine pe Görgey să vină 
în ajutor, dar dimpotrivă, de cum a văzut că armata nu mai este, pe care să mă fi putut 
sprijini, şi-a dat jos masca de pe faţă, şi-a comandat oştirea pe Mureş şi în fruntea 
acestei armate fanatizate faţă de persoana sa şi-a asumat rolul de dictator. Dacă exista 
chiar şi puţină putere în jurul meu, pe care să o pot institui chiar şi numai de văzul 
lumii, l-aş fi prins cu mâna mea în fruntea oştirii sale sau m-aş fi despicat de viu – dar 
am fost singur.”  (Scrisoarea de la Vidin a lui Kossuth, 12 septembrie 1849) 

Ce acuzaţii îi aduce Kossuth lui Görgey? Să comparăm acuzaţiile cu evenimentele! În 
care puncte pot fi dezminţite acuzaţiile lui Kossuth? Să trecem în revistă trăsăturile 

pomenite de Kossuth referitoare la Görgey şi cele referitoare la el însuşi! Cu ce scop a fost 
scrisă scrisoarea? [ T ]

Görgey Arhúr (1818-1916). Asemenea multor 
camarazi comandanţi de-ai săi, a servit în ar-
mata imperială ca ofiţer de rang mai mic, după 
care odată cu izbucnirea luptei de eliberare 
s-a angajat în aceasta, obţinând în scurt timp 
rangul de general. Prima dată numele său a 
devenit cunoscut prin faptul că la sfârşitul lui 
septembrie 1848, încă în calitate de maior, l-a 
trimis în faţa tribunalului militar şi a făcut să fie 
executat contele Zichy Ödön, care s-a angajat 
să fie curier pentru Jelačić 

Ce factori au contribuit la 
avansarea în gard a ofiţerilor 

din armata de honvezi? În ce mă-
sură a contribuit acest fapt la obţi-
nerea victoriilor?  [ T ]
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„Permanenta gelozie a guvernului, gelo-
zia comună a unora dintre membrii guvernu-
lui a făcut să se ajungă la ceea ce v-am spus 
în aprilie. (...) După ce am trecut Tisa în urma 
unor bătălii cinstite avute cu ruşii, parlamen-
tul a declarat că mă vrea pe mine comandant. 
Kossuth, în secret, l-a numit pe Bem. Ţara 
a crezut că eu sunt, deoarece Kossuth a dat 
un răspuns de iezuit propunerii parlamen-
tului. Tot ceea ce după aceea s-a întâmplat, 
s-a datorat acestei nemernicii. Dembinszky 
a fost înfrânt la Szőreg. Bem a fost împrăştiat 
lângă Târgu Mureş. Bem a sosit la faţa locului 
în timpul bătăliei pentru Timişoara, pentru 
câteva ore a întors soarta bătăliei, dar atunci 
a fost atât de slăbit încât conform calculelor 
lui Kossuth, din 50 000 de oameni doar 6000 
au mai rămas la un loc. (...) Am făcut apel la 
guvernul provizoriu să recunoască faptul că 
nu-i cu nimic de folos patriei şi de aceea să îşi 
dea imediat demisia. Guvernul aşa a şi făcut, 
m-a învestit cu toată autoritatea militară şi 
civilă. Ca reacţie la aceasta, eu, în urma pre-
siunii situaţiei, am luat o hotărâre rapidă dar 
bine gândită, să depun necondiţionat arme-
le în faţa armatei Maiestăţii Sale ţarul Rusiei.“  
(Din scrisoarea lui Görgey adresată lui Klapka, 
august 1849) 

Ce acuzaţii face Görgey împotriva guvernului şi totodată şi împotriva lui Kossuth? Să 
comparăm acuzaţiile cu evenimentele! Cu ce scop a scris scrisoarea? [ T ]

În cele de jos putem citi opinia a doi istorici referitoare la condiţiile înfrângerii luptei 
de eliberare şi la rolul lui Görgey! Ce este comun în aceste analize? Care dintre istorici 

îl face responsabil pe Görgey? Cum apreciază istoricii faptul că Görgey a depus armele? 
Care analiză face trimitere şi la personalitatea personajelor istorice? Să prezentăm cu aju-
torul textului lui Mód Aladár caracteristicile istoriografiei marxiste (vezi lecţia 10)! [ T ]

„„(…) Kossuth în 14 aprilie sprijinindu-se pe partea stânga şi pe populaţia De-
breţinului a obţinut votarea proclamaţiei de independenţă, dar totodată conducerea 
guvernului care avuse menirea să mobilizeze poporul în vederea apărării indepen-
denţei a încredinţat-o, în locul reprezentanţilor de stânga, lui Szemere Bertalan care 
simboliza predispoziţia de a încheia un compromis. (…)

      Lupta de eliberare a eşuat, nu a fost capabilă să pună capăt reacţiunii, a eşu-
at deoarece compromisul l-a sugrumat pe Kossuth şi forţa de a acţiona a naţiunii, a 
eşuat fiindcă victoria împotriva reacţiunii externe poate fi asigurată în orice timp nu-
mai prin nimicirea reacţiunii interne. (…) Compromisul cu acea parte a parlamentului 
care s-a aflat sub influenţa pacifiştilor căutând compromisul nu a extins, ci a degra-
dat forţa rezistenţei naţionale, nu a închis, ci a deschis porţile trădării, nu a strâns şi 
mai tare unitatea conducerii militare şi politice, ci instigându-l pe Görgey împotriva 
lui Kossuth şi a guvernului înainte de bătălia decisivă, de nimicirea duşmanului, a 
declanşat criza luptei de eliberare.”    (Mód Aladár: Patru sute de ani pentru o Ungarie 
independentă, 1951) 

„Armata ungară ar fi putut teoretic să ia legătura şi cu statul major austriac. Însă 
Görgey şi ofiţerii săi cunoşteau doar faptul că activitatea lui Haynau s-a dovedit de la 
bun început a fi în favoarea lichidărilor neîndurătoare, iar conform Proclamaţiei sale 
din 1 iunie, s-a pregătit să condamne toată conducerea superioară militară şi poli-
tică maghiară. Azi deja ştim, că în cazul în care Görgey ar fi depus armele în faţa lui 
Haynau, comandantul suprem imperial-regal ar fi condamnat şi executat printr-o 
procedură de urgenţă sute de foşti ofiţeri imperiali-regali din armata de honvezi. De-
punând armele în faţa ruşilor, Görgey şi ofiţerii săi au împiedicat acest fapt. Căci până 
când ruşii au predat prizonierii lor comandantului imperial-regal, Haynau a primit de 
la domnitor şi de la consiliul de miniştri austriac noi ordine privind desfăşurarea mai 
temeinică a procedurii de condamnare.”  (Hermann Róbert: Campania militară din 
vară [iunie – august 1849]. Istoria militară a luptei de eliberare. Editor: Bóna Gábor, 1998)

„La Şiria a depus armele în 
faţa generalului Rüdiger. La 
auzul ultimelor exclamări 
»Trăiască Görgey!« chiar nervii 
săi de fier au cedat, la un mo-
ment dat s-a aplecat asupra 
gâtului calului său credincios. 
După cum prinţul de Varşovia 
anunţa stăpânului său: Unga-
ria zăcea la picioarele ţarului 
Rusiei.”  (Szekfű Gyula, Istoria 
maghiară, vol. VII)  

Pictură contemporană înfăţisând coşmarul lui 
Görgey

Conform pictorului, de ce a 
avut Görgey coşmaruri? Care 

detalii ale picturii indică acest fapt?  
[ T ]
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EPOCA POLITICII DINTRE MARILE PUTERI  Revoluţiile de 
la 1848 în marea lor majoritate au eşuat, însă Europa s-a 
schimbat în mod semnificativ. Deşi încă au continuat să se 
menţină puteri absolutiste, dar dependenţa feudală, (io-
băgia) care a împiedicat progresul a fost în mare parte – cu 
excepţia Rusiei şi a Imperiului Otoman – desfiinţată. Dez-
voltarea economică şi transformările sociale s-au accelerat 
şi datorită revoluţiei industriale. Timp de generaţii, condi-
ţiile de viaţă ale populaţiei europene – chiar dacă nu în 
proporţii egale – s-au îmbunătăţit în mod substanţial. 
Astfel, revoluţiile specifice începutului de secol nu au mai 
avut loc. Istoria s-a format prin luptele politice ale marilor 
puteri, prin manevre diplomatice şi adoptarea de reforme 
interne. 

IMPERIUL LUI NAPOLEON AL III-LEA  Napoleon – pe 
lângă efectul numelui său – a obţinut puterea făcând pro-
misiuni că va asigura pacea şi liniştea internă. Deoarece 
conform legii, la următoarele alegeri prezidenţiale nu ar 
mai fi putut candida, a dat o lovitură de stat. A dizolvat 
cu ajutorul armatei adunarea naţională, iar apoi printr-un 
referendum şi-a prelungit mandatul de preşedinte cu 
încă zece ani (1851). Apoi, după un nou referendum s-a 
autoproclamat împărat (Napoleon al III-lea, 1852-1870). 
A introdus o dictatură personală exercitând puterea cu 
un grup restrâns de persoane absolut fidele. Deciziile 
sale le-a confirmat adesea prin referendumuri. Împăra-
tul, acentuând unitatea naţiunii a dorit să reprezinte şi 
să servească deopotrivă interesele tuturor păturilor 
sociale pentru a domni peste acestea, evitând conflic-
tele. A apărat siguranţa averilor, dar în acelaşi timp le-a 
permis muncitorilor dreptul la grevă, de organizare şi 
a sprijinit casele de pensii. În locul vămilor protectoare de 
până atunci a asigurat comerţul liber. Concurenţa străi-
nă (engleză) a dus la dezvoltarea rapidă a industriei fran-
ceze şi la reducerea preţurilor. S-a pus la punct reţeaua de 
căi ferate, iar oraşele (în special Parisul) s-au îmbogăţit cu 
numeroase atractivităţi. 

Un rol important în menţinerea puterii lui Napoleon 
al III-lea a jucat politica externă. Masele l-au sprijinit nu-
mai dacă a cultivat tradiţiile legate de „marele” Napoleon 
(bonapartism) şi a contribuit la grandoarea naţională fran-
ceză. De aceea, domnitorul s-a folosit de toate posibili-
tăţile, de la Mexic şi Algeria până la mişcarea de unificare 
a Italiei, pentru a obţine naţiunii succese militare, teri-
torii şi glorie. El a dorit să dovedească faptul că naţiunea 
are nevoie de el şi că este un urmaş demn al „marelui” Na-
poleon. Atâta timp cât activităţile sale au avut succes, a re-

uşit să-şi menţină puterea. A obţinut succese importante 
în privinţa politicii coloniale (Indochina, Algeria), dar a 
eşuat în Mexic. Înfrângerea suferită din partea Germaniei 
(1870) i-a cauzat sfârşitul politic. 

RESTRÂNGEREA PUTERII RUSIEI   Rusia care în anii 1848 
– 1849 şi-a păstrat stabilitatea, s-a întărit şi mai mult în 
timpul în care puterile rivale s-au zbătut sfâşiate de revo-
luţii. Prin înfrângerea maghiarilor Imperiul Habsburgic s-a 
simţit îndatorat faţă de ea. Ţarismul a considerat că a sosit 
momentul rezolvării chestiunii orientale în favoarea sa. 
Însă marile puteri occidentale Marea Britanie şi Franţa au 
intenţionat în numele echilibrului european să împiedice 
acest fapt. Când Poarta şi Rusia au redeschis conflictul din-
tre ele, acestea au trecut de partea Turciei.

Rusia a pretins să fie recunoscută ca protectoare a po-
poarelor ortodoxe din Imperiul Otoman. Conflictul a dege-
nerat în război (războiul Crimeii, 1853 – 1856) în care rolul 
principal l-au avut nu turcii, ci armatele anglo – franceze. 
Aliaţii occidentali au trimis o armată de expediţie pentru 
asediul bazei marine ruseşti situată în oraşul Sevastopol
din pensinsula Crimeea. Imperiul Habsburgic – în ciuda 
aşteptărilor Rusiei legate de recunoştinţa sa – a trecut de 
partea occidentalilor, şi a ocupat Muntenia şi Moldova. 
Francisc Iosif s-a orientat în funcţie de interesele imperiului 
său: i-a fost teamă că ruşii îşi vor mări influenţa în Balcani 
şi că occidentalii ar putea sprijini maghiarii din exil. Acest 
pas al său a fost stimulat şi de faptul că adversarul său din 
Italia, Regatul Sardiniei, de asemenea a trecut de partea 
occidentalilor. Ruşii – din cauza proastei infrastructuri, 
a echipamentului slab şi a aprovizionării greoaie datora-
te acesteia – au pierdut războiul fiind nevoiţi să încheie 
pace (1856). Puterile învingătoare, prin pacea de la Paris
(1856), au restrâns puterea Rusiei în zonă. Rusia nu avea 
voie să controleze gurile Dunării şi nici să mai întreţină 
nave de război în Marea Neagră.

URMĂRILE ÎNFRÂNGERII RUSIEI  Înfrângerea în război 
şi zguduirea poziţiei de mare putere au scos în evidenţă 
înapoierea Rusiei, convingându-se şi ţarul de necesitatea 
reformelor. Eliberarea din iobăgie s-a făcut printr-o or-
donanţă (1861). Dar iobagii înşişi au trebuit să-i despă-
gubească pe moşieri. Statul doar le-a acordat un credit, 
pe care ţăranii, în multe cazuri, au trebuit să-l plătească şi 
după jumătate de secol. 

Ordonanţele ţarului au deschis drumul spre dezvol-
tarea capitalistă (afirmarea condiţiilor de piaţă, asigura-
rea fluxului de capital). Reformele nu au limitat puterea 
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ţarului, dar s-au dovedit sufi eciente pentru a declanşa dez-
voltarea economică şi să evite o explozie socială. 

Polonezii au încercat să se folosească de difi cultăţile gu-
vernării ţariste. În Varşovia a izbucnit o insurecţie (1861). 
Însă datorită superiorităţii numerice a armatei ţariste şi a 
indiferenţei occidentalilor insurecţia a fost înăbuşită în 
sânge. După înfrângere, asuprirea a devenit şi mai apăsă-
toare. Limba poloneză a fost interzisă în şcoli, iar pământu-
rile bisericii catolice, care a simbolizat unitatea polonezilor, 
au fost confi scate, mânăstirile ei au fost închise.

LUPTA MARILOR PUTERI PENTRU UNITATEA ITALIEI  În 
anii 1848 – 1849 mişcările italiene revoluţionare şi de unifi -
care au fost înăbuşite de către francezi şi austrieci. A deve-
nit evident, că unifi carea Italiei poate fi  realizată numai 
de către Regatul Sardiniei (Piemont), care şi-a păstrat 
constituţionalitatea şi după 1849. Astfel, nu întâmplător, 
coordonatorul acestor acţiuni a devenit prim-ministrul 
Piemontului, talentatul Cavour [cavur]. Succesul a depins 
de capacitatea sa de a uni mişcările populare şi forţa re-
gatului său, respectiv de a se folosi de neînţelegerile din-
tre marile puteri. 

Cavour s-a străduit să găsească aliaţi împotriva Austriei, 
principalului obstacol în calea unifi cării. El şi-a dat seama 
că nu va fi  capabil să se confrunte deodată atât cu fran-
cezii, cât şi cu austriecii. În vederea obţinerii binevoinţei 
francezilor şi a englezilor a participat cu o importantă ar-
mată sardă în războiul Crimeii. Reuşise să obţină spriji-
nul englezilor după ce i-a convins că unul dintre pilonii 
echilibrului european, Austria, nu va deveni mai vulnera-
bilă, ci dimpotrivă, se va întări şi mai mult după pierderea 
stăpânirii teritoriilor italiene. Împăratul francez, dorind să-
şi mărească popularitatea prin extinderi teritoriale,  a fost 
convins să-l sprijine în paşii săi îndreptaţi împotriva Aus-
triei prin cedarea regiunilor Savoya şi Nizza către Franţa.  
Napoleon al III-lea nu a vrut o Italie puternică, de aceea l-a 
obligat pe Cavour să accepte unifi carea a doar câtorva te-
ritorii din nordul Italiei. 

În  războiul franco-sardo-austriac care a izbucnit ar-
mata austriacă a suferit înfrângere (Solferino, 1859). 
Napoleon al III-lea, care a încercat să frâneze realizarea 
unifi cării Italiei, încă înainte de ocuparea întregii părţi de 
nord a Italiei – la solicitarea lui Francisc Iosif – a încheiat 
pace cu austriecii (Villafranca). Înţelegerea – care mai târ-

ziu a fost consfi nţită şi printr-un tratat de pace – a cedat 
Piemontului doar Lombardia, în timp ce Veneţia a rămas în 
mâna austriecilor. 

Napoleon l-a înşelat pe Cavour, dar a făcut un calcul 
greşit. Mişcările antihabsburgice care au izbucnit în Italia 
meridională austriecii n-au reuşit să le înăbuşe. Iar francezii 
care mai devreme au fost aliaţii Piemontului nu au putut 
interveni deschis. Astfel, stătuleţele din Italia centrală şi-
au proclamat unirea cu Piemontul (1860). 

VICTORIA UNIFICĂRII  Mişcările de masă s-au extins şi 
asupra sudului Italiei. Mulţi dintre cei care mai devreme 
s-au implicat în conducerea unor mişcări revoluţionare, 
adepţi însufl eţiţi de-ai lui Garibaldi – printre ei şi emigranţi 
maghiari – au pornit atacul împotriva Regatului Neapo-
lelui. Au reuşit să debarce cu succes în Sicilia (1860), după 
care sprijinindu-se pe răscoala populară au răsturnat rege-
le de la putere. Astfel, s-a deschis drumul aderării sudului 
Italiei la unifi care. În acel moment s-a văzut clarviziunea 
politică a lui Cavour. Şi el a trimis trupele sale împotriva 
Neapolelui pentru a împiedica marşul lui Garibaldi spre 
Roma, ceea ce ar fi  determinat intervenţia lui Napoleon al 
III-lea. Astfel, cu excepţia Romei şi a Veneţiei, întreaga 
Italie a ajuns sub autoritatea noului regat italian (1861) 
al cărei domnitor a devenit regele Sardiniei (Victor Ema-
nuel al II-lea). 

Victoria completă a mişcării de unifi care a fost obţinută 
– după moartea lui Cavour – nu de italieni. În luptele pen-
tru unifi carea Germaniei, Prusia a învins prima dată Austria 
(1866), iar apoi Franţa (1870). Astfel, cu toate că trupele 
austriece i-au învins pe italieni atât pe mare, cât şi pe us-
cat, victoriile germanilor au adus prima dată eliberarea 
Veneţiei (1866), iar apoi a Romei (1870). În condiţiile de 
normalizare a relaţiilor dintre marile puteri Italia s-a resem-
nat că nu poate obţine şi mai multe teritorii locuite inte-
gral sau parţial de italieni (Dalmaţia, Istria, Tirolul de Sud). 
Însă mişcarea de unifi care a tuturor teritoriilor locuite de 
italieni, mişcarea iredentă, a fost puternică, ceea ce mai 
târziu a îngreunat relaţiile italiano-austriece. 

     În sudul Europei a luat fi inţă un nou stat cu peste 30 
de milioane de locuitori, care în ciuda uriaşelor probleme 
interne (de exemplu, deosebirile dintre sudul şi nordul ţă-
rii), datorită pieţei comune şi unităţii politice a creat po-
sibilităţile unei dezvoltări mai rapide.

ARHIVĂ

IMPERIUL LUI NAPOLEON AL III-LEA  
„Situaţia actuală nu mai poate dura mult timp. Sunt 
convins, că instabilitatea puterii, certurile intermina-

bile se datorează acestei singure adunări naţionale. De aceea vă prezint următoarele 
principii de bază ale unei constituţii, pe care adunările naţionale le vor putea dezvol-
ta. Răspunsurile voastre să mi le aduceţi la cunoştinţă prin intermediul votului.

1. Trebuie numit un conducător responsabil pe o perioadă de zece ani.
2. Miniştrii depind numai de puterea executivă.
3. Consiliul de stat este compus numai din oameni bine aleşi. Consiliul de stat ar 

pregăti legile şi acesta ar coordona dezbaterile în faţa corpului legislativ.
4. Corpul legislativ, care dezbate şi votează legile, trebuie ales în baza votului uni-

versal, fără înregistrare. Căci înregistarea falsifică alegerile.

De ce s-a adresat mulţimilor 
Bonaparte? Să caracterizăm 

forma de guvernământ spre care 
a tins autorul proclamaţiei! Cum 
încearcă autorul textului să inducă 
în eroare opinia publică? Pe ce sen-
timente se bazează el? Să formu-
lăm, care este diferenţa între votul 
exprimat în baza înregistrării şi cel 
universal! Să evaluăm, care dintre 
cele două sunt mai democratice! 
De ce a susţinut Napoleon votul 
universal?  [ T ]

1
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5. O a doua adunare naţională compusă din toate personalităţile ilustre ale ţă-
rii va funcţiona ca o putere de echilibru ca protectoare a constituţiei şi a libertăţilor 
cetăţeneşti. Astfel, de la 1804 încoace pentru prima dată veţi şti pe cine şi de ce îl 
votaţi. Dacă nu primesc majoritatea voturilor voastre, convoc noua adunare naţională 
şi îi voi preda mandatul primit de la voi.  – Dar dacă credeţi că această cauză, a cărei 
simbol este numele meu, adică acea cauză născută în revoluţia din ’89 şi cea a Franţei 
organizată de către împărat, este în continuare cauza voastră, exprimaţi-vă şi consfin-
ţiţi puterea primită din partea voastră. – Atunci vom salva Franţa şi Europa de anarhie, 
obstacolele vor dispărea, concurenţa va lua sfârşit, căci toată lumea va avea respect 
faţă de decretul Providenţei născut din voinţa poporului.”  (Apelul lui Louis Bunaparte 
către popor, 2 decembrie 1851)

Regimul lui Napoleon al III-lea    

Să interpretăm chenarele co-
lorate! Să formulăm în baza 

schemei, de ce a fost stabilă pute-
rea lui Napoleon al III-lea!  [ S ]

Napoleon al III-lea cu statuia lui Napoleon I

Ce vrea să sugereze pictura 
înfâţisându-l pe împărat? De 

ce este important acest lucru pen-
tru Napoleon al III-lea? Să conce-
pem un proiect al unei caricaturi 
despre această pictură? [ T ]

Politica externă a lui Napoleon al III-lea

Să grupăm după mai multe criterii (de exemplu, scopuri, indici, domeniul activităţii 
de politică externă) aspiraţiile politice externe ale lui Napoleon! În ce măsură a avut 

succes această politică? Să discutăm, dacă e adevărată supoziţia conform căreia Napo-
leon al III-lea a dus o politică aventuristă!  [ S ]

Caricatură engeleză înfăţisându-l pe Napoleon 
al III-lea

Să comparăm harta cu cari-
catura engleză! Să arătăm, în 

privinţa căror chestiuni au existat 
contradicţii între Franţa lui Napo-
leon al III-lea şi Anglia! [ T ]

INDICATORII ECONOMICI AI FRANŢEI ÎNTRE 1850 ŞI 1870

Anii

Productivita-
tea maşinilor cu 

aburi
(cai putere)

Consumul de 
cereale

(milioane de 
chintale)

Producţia de 
cărbune

(tone)

Lunginea lini-
ilor de căi fe-

rate
(km)

1850–1851   76 000   84    4 904    3 685
1869–1870 336 000 109 13 350 17 924

Să stabilim, în ce fază a dezvoltării economice a păşit Franţa în intervalul de timp 
prezentat în tabel! Să dovedim cu date afirmaţia noastră!  [ T ]

Uzină de industrie grea din Franţa 

Declanşarea cărui proces indică imaginea? Să căutăm în imagine detaliile care indică 
nivelul tehnic al acelei epoci! Să arătăm în baza cunoştinţelor noastre de geografie şi 

istorie, care au fost factorii care au contribuit, dar şi care au îngreunat dezvoltarea indus-
triei grele franceze!  [ T ]
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RESTRÂNGEREA 
PUTERII RUSIEI   

„Art. 7: Maiestatea Sa împăratul francezilor, 
Maiestatea Sa împăratul Austriei, Maiestatea 
Sa regina Regatului Unit al Marii Britanii şi al 

Irlandei, Maiestatea Sa regele Prusiei, Maiestatea Sa împăratul Rusiei şi 
Maiestatea Sa regele Sardiniei declară că Înalta Poartă este îndreptăţită 
să se bucure de avantajele vieţii politico-juridice europene şi de cele ale 
»concertului« european. Maiestăţile Lor, fiecare în parte, se obligă că vor 
respecta independenţa Imperiului Otoman şi inviolabilitatea sa terito-
rială, că vor asigura în comun respectarea exactă a acestei obligaţii şi 
drept urmare consideră a fi în interesul fiecărei părţi orice acţiune, care 
ar duce la încălcarea acestei prevederi. (…)

     Art. 11: Marea Neagră este neutră. De pe apele sale şi din porturile, care 
sunt deschise pentru comerţul maritim al oricărei naţiuni, sunt interzise 
în mod expres atât navele de război de ţărm, precum şi navele de război 
ale oricărei alte puteri, (…)  (Din prevederile tratatului de la Paris, 1856)

Cum doreşte să rezolve tratatul de pace probleme fundamentale ale 
chestiunii orientale? Împotriva cărei mari puteri este îndreptată regle-

mentarea navigaţiei în Marea Neagră?[ [ T ]

Războiul Crimeii

De ce confruntarea militară a avut loc în Pe-
ninsula Crimeea? Să analizăm rolul Austriei 

în război! Ce efecte a avut înfrângerea Rusiei?  [ T ]

 URMĂRILE ÎNFRÂNGERII 
RUSIEI 

„1.Starea de iobăgie a ţăranilor de pe pămân-
turile particulare ale moşierilor şi a slugilor de 
pe domeniile domneşti încetează pe vecie, 

(…)

    2. În baza acestei ordonanţe, ţăranii de pe pământurile particulare ale 
moşierilor precum şi slugile de pe domeniile domneşti primesc – atât 
în privinţa persoanei lor, cât şi în cea a stărilor lor materiale – dreptu-
rile populaţiei din sate. Ei pot intra în drepturile lor în conformitate cu 
indicaţiile de punere în aplicare a ordonanţei referitoare la ţărani şi a 
ordonaţei separate referitoare la slugi.

      3.Moşierii, pe lângă păstrarea dreptului de proprietate asupra pămân-
tului lor, le lasă ţăranilor, în schimbul serviciilor prevăzute de lege, spre 
veşnică folosinţă loturile intravilane, precum şi ogoare de mărimea celor 
stabilite în ordonanţele locale şi alte terenuri ale moşiei, cu scopul de a 
asigura traiul ţăranilor, precum şi îndeplinirea îndatoririlor ţăranilor faţă 
de stat şi de moşier (…) 

    6.Acordarea de pământuri şi alte terenuri agricole ale moşiei, precum şi 
serviciile care vor fi îndeplinite faţă de moşieri vor fi stabilite mai ales în 
baza înţelegerii voluntare de comun acord dintre moşieri şi ţărani. (…)

      În cazul în care între moşier şi ţărani nu se ajunge la nicio înţelegere 
voluntară, aprovizionarea cu pământ a ţăranilor şi stabilirea serviciilor 
în schimbul pământului urmează să se facă în baza ordonanţelor locale 
(…)

     59.Atâta timp cât ţăranii se află în situaţia îndatorării provizorii, judele 
satului este obligat să: trimită la muncă ţăranii care datorează zile de 
robotă;”  (Ordonanţa lui Alexandru al II-lea referitoare la eliberarea din io-
băgie, 1861)

Deputaţi ţărani aleşi în baza unuia dintre voturile cenzitare ai 
unei autoguvernări cu competenţe reduse înfiinţate în urma re-
formelor ţarului

Să ne facem o imagine în baza celor văzute 
în fotografie despre situaţia ţărănimii ruse! 

Să întocmim o schiţă care să prezinte eliberările 
din iobăgie cunoscute până acum!  [ O ]

LUPTA MARILOR PUTERI 
PENTRU UNITATEA ITALIEI   

„Cabinetul Sardiniei (…) tocmai purtase nego-
cieri cu Franţa (…) mai mulţi italieni căutând 
o modalitate de a se apropia cât mai mult de 

concepţiile noastre democratice de cele ale Casei de Savoya, ca prin acţi-
unea comună a forţelor noastre naţionale să realizăm cel mai mare vis al 
gândurilor noastre, unitatea Italiei.

     Pe atunci, Cavour cel atotputernic a fost convins că îmi voi păstra respec-
tabilitatea în ochii poporului şi de aceea m-a chemat şi în capitală, iar eu, 
desigur, am fost înclinat să accept ideea de a porni război împotriva duş-
manului secular al Italiei [Austria]. E adevărat că alianţa lui nu a trezit prea 
mare încredere în mine, dar ce puteam să fac, a trebuit să accept.”  (Din 
memoriile lui Garibaldi)  

Să stabilim, ce vor deţine ţăranii în pro-
prietate după eliberarea din iobăgie? Cine 

şi  sub ce formă plăteşte despăgubirea? Să ca-
racterizăm situaţia ţăranilor eliberaţi! Să facem 
comparaţii între alte eliberări din iobăgie cu-
noscute de noi (în Ungaria, Prusia, Rusia)!  [ T ]

Să trecem în revistă în baza sursei forţele 
care s-au implicat pentru realizarea unităţii 

Italiei! Cum apreciază Garibaldi relaţia de forţe 
dintre italieni şi inamicii lor? Căror cauze se da-
torează aceste proporţii? Să caracterizăm imagi-
nea formată despre Cavour!  [ T ]

„Ca un coşmar urât apasă asupra Italiei con-
ştiinţa groaznică a propriei sale slăbiciuni, ca 
urmare a permanentelor divergenţe interne 
şi a educaţiei preoţeşti (…)”

(Din memoriile lui Garibaldi)
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„(…) Art. 1  Dacă în urma acţiunilor ofensive ale Austriei ar izbucni un război între rege-
le Sardiniei şi Maiestatea Sa Împăratul Austriei, Maiestatea Sa Împăratul Franţei şi Maies-
tatea Sa Regele Sardiniei vor încheia o alianţă de apărare şi de împotrivire.

Art. 2  Scopul alianţei va fi acela, de a scăpa Italia de ocupaţia austriacă, de a satisface 
dorinţa poporului şi pentru a preveni complicaţii de aşa natură, care ar putea cauza izbuc-
nirea unui război şi care ar periclita în permanenţă liniştea Europei, creând, dacă desfăşu-
rarea războiului va face posibil acest lucru, un regat al Italiei de Nord cu circa 12 milioane 
de locuitori.

Art. 3  În sensul aceluiaşi principiu ducatul Savoyei şi provincia Nizza vor fi alipite Fran-
ţei. 

Art. 4  Indiferent de evoluţia evenimentelor cauzate în urma războiului se cade în mod 
expres de acord ca în interesul religiei catolice să se menţină suveranitatea Papei.  

Art. 5  Cheltuielile de război vor fi suportate de Regatul Italiei de Nord.
Art. 6   Distinsele părţi se obligă să nu accepte nicio propunere sau iniţiativă menită să 

pună capăt conflictului fără ca despre acestea să se consulte între ele.
Acord militar: Art.I  Aliaţii măresc contingetul de război din Italia la 300 000 de inşi, 

dintre care 200 000 francezi, 100 000 sardinieni. În Marea Adriatică o flotă va sprijini ope-
raţiunile armatelor de uscat.”  (Înţelegere sardo-franceză, 1859) 

„§ 4. În numele Maiestăţii Sale Împăratul Austriei însuşi şi al tuturor urmaşilor şi moşte-
nitorilor săi renunţă în favoarea Majestăţii Sale Împăratul francezilor la dreptul şi pretenţi-
ile asupra Lombardiei (…)

§ 5. Maiestatea Sa Împăratul francezilor îşi exprimă intenţia de a preda Regelui Sardini-
ei partea de stăpânire menţionată în articolul de mai sus (…)

§ 18. Maiestatea Sa Împăratul Austriei şi Maiestatea Sa Împăratul francezilor se obli-
gă să sprijine cu toate mijloacele alianţa dintre statele italiene, alianţă care va trece sub 
oblăduirea onorifică a Sfintelui Părinte (…) Veneţia rămâne sub coroana Maiestăţii Sale 
apostolice imp. şi reg. (…)

§ 20. Călăuziţi de acea dorinţă ca liniştea statului papal şi autoritatea Sfintelui Părinte să 
fie asigurată (…) vor interveni prin eforturi comune pentru a obţine de la Sanctitatea Sa, 
ca introducerea prin intermediul guvernului său  a reformelor cunoscute în statele Sanc-
tităţii Sale, să fie supuse unei consultări serioase.”  (Din tratatul de pace austriaco-francez, 
1859 de la Zürich)

Care sunt cele mai importante 
momente ale unificării Italiei? 

Să caracterizăm relaţiile dintre for-
ţele dinastice şi cele revoluţionare! 
Să analizăm rolul factorilor interni 
şi a celor externi în realizarea unită-
ţii Italiei!  [ O ]

Calea spre unificarea Italiei

Să arătăm, care a fost rapor-
tul de forţă între cele două 

state! Ce interese de mare putere 
şi de politică internă l-au determi-
nat pe Napoleon al III-lea să înche-
ie această înţelegere? În ce măsură 
poate fi urmărit acest lucru în ra-
port cu amploarea sprijinului acor-
dat? Ce fel de temeri ale piemon-
tezilor pot fi sesizate în text?  [ T ]

Cum reglementează tratatul 
de pace soarta Italiei? În ce 

măsură poate fi observat interesul 
comun dintre cele două mari pu-
teri? Să comparăm textul tratatului 
cu cel al înţelegerii sardo-franceze! 
[ T ]

14

15

16



174 / Epoca statelor naţionale şi a imperiilor (1849–1914)

VICTORIA UNIFICĂRII  

Realizarea unificării Italiei

Să grupăm evenimente-
le prezentate pe hartă în 

funcţie de conţinutul lor şi să ex-
plicăm rolul lor în realizarea uni-
ficării Italiei! Să punem în ordine 
cronologică teritoriile Italiei, în 
ordinea aderării la unificare! Să 
analizăm contextul politic dintre 
marile puteri în perioada realizării 
unificării Italiei! Cum au influenţat 
mişcările revoluţionare desfăşu-
rarea evenimentelor! Ce efect a 
avut asupra rezolvării chestiunii 
aşezarea teritorială a populaţiei 
italiene?  [ T ]

Purtătorii cămăşilor roşii ai lui Garibaldi într-o 
bătălie din Sicilia (1860)

Cum îl reprezintă pictorul pe 
Garibaldi şi pe soldaţii săi? 

Prin ce mijloace şi-a realizat ideile 
sale?  [ O ]

Întâlnirea dintre Garibaldi şi regele Sardiniei 
Victor Emanuel. Garibaldi îi predă simbolic 
puterea în Regatul Neapolelui eliberat (1860)

Ce însemnătate politică a 
avut întâlnirea? Pe cine şi 

de ce îl plasează pictorul în prim-
plan? Ce lipseşte din imagine? [ O ]
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„I. Garanţia autoguvernării şi a drepturilor noastre internaţionale (…), precum şi ne-
utralitatea teritoriului românesc.

II.Unirea Munteniei şi a Moldovei într-un stat unitar sub o guvernare unitară.
III. Domnitor străin cu drept de moştenire, care va fi ales dintr-una din casele dinas-

tice ale Europei şi al cărui drept de moştenire va fi recunoscut de marile puteri, cel care 
se va naşte în ţară va trebui educat în spirit ortodox.

IV. Guvernământ constituţional, care va fi instituit după obiceiurile ţării. Organ legis-
lativ unitar ales în baza unui vot de largă reprezentanţă şi reprezintă interesele generale 
ale poporului român. Adunările legislative să înfăptuiască următoarele reforme: recu-
noaşterea dreptului asupra averii, egalitatea tuturor cetăţenilor, libertate personală şi 
libertatea muncii pentru muncitorii ogoarelor.”  (Programul Partidei Naţionale din Mun-
tenia, 1857)

„Unirea este îndeplinită. Naţiunea Română este întemeiată.
Acest fapt măreţ, dorit la generaţiunile trecute, aclamat de Corpurile Legiuitoare, 

chemat cu căldură de noi, s-a recunoscut de Înalta Poartă, de Puterile Garante şi s-a 
înscris în datinile Naţiunilor.

Dumnezeul părinţilor noştri a fost cu ţara, a fost cu noi. El a întărit silinţele noastre 
prin înţelepciunea poporului şi a condus Naţiunea către un falnic viitor.

În zilele de 5 şi 24 ianuarie aţi depus toată a voastră încredere în Alesul naţiei, aţi 
întrunit speranţele voastre într-un singur Domn. Alesul vostru vă dă astăzi o singură 
Românie. Vă iubiţi Patria, veţi şti a o întări. Să trăiască România!”  (Proclamaţia colonelului 
Cuza, 1861)

„Art. 22  Sătenii, pentru răscumpărarea clăcii [ro-
botei], a dijmei şi a celorlalte sarcini, care s-au desfi-
inţat prin prezentul decret, vor plăti pentru dobânzi 
şi amortisment pentru fiecare an, într-un termen de 
15 ani, cel mult, şi în monedă după cursul Vistieriei, 
conform alăturatului tabel (…)

Art. 34  Îndată ce cu ajutorul subvenţiei acordate 
de Stat (…)stăpânii de moşii se vor despăgubi prin 
capitalul ce li se cuvine pentru desfiinţarea clăcii şi a 
celorlalte sarcini, plata la ce sunt obligaţi sătenii a o 
da ca despăgubire va înceta prin art. XX.”  (Ordonanţa 
principelui, 1864) 

Să stabilim, ce măsură conţine decretul! Să îl com-
parăm cu alte dispoziţii de acest gen învăţate deja! 

[ T ]
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Războiul Crimeii a creat posibilitatea ca cele două principate româneşti Muntenia şi Moldova să îşi câştige li-
bertatea şi să formeze împreună România. Principatele s-au aflat de secole într-o dependenţă neputincioasă (sec. 
XV-XVIII). După reducerea influenţei turceşti Moldova şi-a pierdut unele teritorii (Bucovina a devenit parte a Austriei, 
iar Basarabia a Rusiei), iar apoi ambele principate au ajuns în sfera de influenţă rusă (1829). După războiul Crimeii s-a 
ivit posibilitatea ca forţele ruse şi cele turceşti să fie separate printr-un stat tampon. Locuitorii ambelor principate l-au 
ales, fără amestec străin, pe colonelul Cuza drept principe (1859) şi astfel, din Moldova şi Muntenia s-a putut naşte în 
scurt timp România (1861). 

Să urmărim, ce factori au făcut posibilă formarea României! Să definim termenul stat tampon! Să discutăm despre rolul 
factorilor interni şi a celor externi în formarea României!  [ O ]

Care este scopul principal al 
programului? În afară de rea-

lizarea noului stat, ce alte aşteptări 
mai are partidul de la transformă-
rile preconizate? Să caraterizăm 
în baza sursei relaţiile sociale din 
Muntenia!  [ T ]

Formarea României

Să urmărim procesul formării României! Să com-
parăm distribuţia etnică cu frontierele politice! Să 

definim termenul stat tampon în cazul României! Să ana-
lizăm interesele geo-politice ale Austriei în acea zonă!  [ T ]

Ce simbolizează principe-
le în percepţia poporului? 

Ideile cărui curent politic pot fi 
sesizate în text? Să dovedim afir-
maţiile noastre cu pasaje concrete 
din text! Să tragem concluzia din 
sursă, ce statut de putere au avut 
principatele române! [ T ]
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ECONOMIA GERMANĂ Revoluţiile de la 1848 nu au re-
uşit să înfăptuiască unitatea Germaniei, dar cuceririle lor 
(constituţionalitate, desfiinţarea iobăgiei) au creat condi-
ţii mai favorabile dezvoltării economice. În acea epocă, 
în Germania a început să se manifeste din plin revoluţia 
industrială. Căile ferate s-au construit într-un ritm rapid. 
Întinsele câmpuri carbonifere (regiunea Ruhr, Silezia) au 
atras capitalul englez, care a putut obţine un câştig, un 
profit mai însemnat în industria grea, decât în propria 
ţară. Astfel, în aceste ramuri industriale, creşterea econo-
mică germană a depăşit-o pe cea engleză, depăşind cu 
mult ritmul de dezvoltare al francezilor. 

Dezvoltarea economică a mărit importanţa Prusiei în-
tre statele germane, dat fiind că aceasta deţinea cea mai 
însemnată zonă industrială (regiunea Ruhr, Silezia). Acest 
lucru s-a putut întâmpla cu atât mai mult, cu cât Austria nu 
a participat la uniunea vamală germană din 1834 (Zollve-
rein). Accelerarea dezvoltării economice, creşterea semni-
ficativă a locuitorilor oraşelor au accentuat şi mai mult im-
posibilitatea menţinerii fărâmiţării politice a Germaniei.

CONCURENŢA DINTRE AUSTRIA ŞI PRUSIA  După ce 
în 1848 nu s-a reuşit realizarea unificării statelor prin re-
voluţie, s-a pus mai mult accent pe soluţiile dinastice. 
Austria îşi pierdu-se prestigiul în 1848-1849. Imperiul 
multinaţional şi-a dorit din start o unificare germană 
mai lejeră (unificarea germană cea mare). În Germania 
condusă de habsurgi fiecare stat membru şi-ar fi păstrat 
independenţa. 

Începând cu secolul al XVIII-lea Prusia şi-a mărit stăpâ-
nirea militară, iar apoi şi cea economică mereu în detri-
mentul Austriei. Spre mijlocul secolului al XIX-lea a deve-
nit un factor decisiv că din punct de vedere etnic ea era 
esenţial germană. Astfel, dinastia prusiană a Hohenzoller-
nilor s-a putut afirma mai uşor ca reprezentantă a germa-
nilor. Eşecurile continue de politică internă şi externă ale 
Austriei, precum şi reformele liberale reuşite ale regelui 
Prusiei Wilhelm I (1861) au mărit şi mai mult şansele Pru-
siei. O Germanie fără Austria sub conducerea Prusiei
(unificarea germană cea mică) a însemnat posibilitatea 
unui stat naţional modern. 

LUPTA DE PUTERE A LUI BISMARCK Şeful guvernului 
prusian, Bismarck (din 1862) a văzut în diplomaţia abilă şi 
în forţa armatei prusiene garanţia unităţii statelor germa-
ne ce avea să fie înfăptuită. Pentru atingerea acestui scop 
– evitând majoritatea liberală din parlament – a realizat o 
reformă a armatei. A introdus serviciul militar obliga-
toriu, adică serviciul militar a devenit obligatoriu pentru 
fiecare persoană bărbătească ajunsă la vârsta maturităţii. 
Recruţii au primit instrucţie, iar în caz de război au putut 
fi trimişi la luptă în număr imens (mobilizare). Paralel cu 
această măsură a avut loc şi modernizarea echipamentu-
lui militar (de exemplu, s-a făcut echiparea cu puşti încăr-
cate prin partea dinapoi a ţevii). 

Din punct de vedere diplomatic a fost avantajos faptul 
că după eșecul din 1849, Austria nu a mai fost considerată 
de către Marea Britanie suficient de puternică pentru a 

contrabalansa Rusia. De aceea, ea a susţinut realizarea 
Germaniei sub conducerea Prusiei. Însă Bismarck a fost 
conştient de faptul că cele trei mari puteri învecinate cu 
teritoriile germane nu sunt interesate de apariţia unei 
Germanii puternice. Iar împotriva forţelor lor unite chiar 
şi armata prusiană, oricât ar fi ea de combatantă, nu le va 
putea face faţă. Lui Bismarck i-a prins bine faptul că Rusia
învinsă în războiul Crimeii s-a apropiat de Prusia. Sim-
patia a crescut şi mai mult datorită „binevoinţei” Prusiei în 
timpul insurecţiei poloneze (1863) (aceasta a permis ar-
matei ruse să desfăşoare operaţiuni de manevră militară 
pe teritoriul ei). După acestea, Bismarck a trebuit să se
străduiască să învingă în războaie inevitabile una câte 
una celelalte două mari puteri.  

Înainte de a ajunge în conflict cu Austria, l-a dus în 
eroare pe Napoleon al III-lea susţinând că nu intenţio-
nează să unifice întreaga Germanie, iar francezii pot primi 
teritorii de-a lungul Rinului. Împotriva Vienei el s-a folosit 
şi de chestiunea maghiară: o legiune maghiară condusă 
de Klapka György a putut porni împotriva Vienei. Arma-
ta Austriei părăsită din toate părţile a fost înfrântă de 
către oştirile prusiene mai bine echipate într-o singură 
mare bătălie (Königgrätz, 1866). În pacea care a înche-
iat războiul austriaco-prusian (1866) Bismarck, cu mult 
simţ diplomatic, a impus nişte condiţii uşoare: Austria
nu a pierdut teritorii, dar a trebuit să recunoască faptul 
că nu va împiedica realizarea unificării Germaniei sub 
conducerea Prusiei. Prusienii s-au simţit îndreptăţiţi să 
creadă, că Austria dispusă să se împace cu maghiarii nu va 
contraataca, când Prusia se va afla în război cu Franţa. (Şi 
aşa s-a şi întâmplat.)   

După încheierea războiului statele nord-germane
(Confederaţia Germană de Nord) au fost alipite în mod 
direct sau indirect de Prusia. Prusia care a dorit o unifi-
care germană totală a ajuns în scurt timp în conflict cu 
Franţa. Armata prusiană mai numeroasă şi mai eficient 
coordonată a învins armata franceză (Sedan, 1870). 
Având în vedere faptul că austriecii nu s-au amestecat în 
război, prusienii au înaintat până în Paris. În urma victoriei 
şi statele din Confedereaţia Germană de Sud s-au alătu-
rat federaţiei conduse de Prusia. Întemeierea Imperiului 
German a fost proclamată de către Wilhem I – ca răspuns 
la prejudiciile suferite mai devreme de germani – în Sala 
Oglinzilor a palatului de la Versailles (18 ianuarie 1871). 

Regimul lui Napoleon al III-lea s-a ruinat imediat după 
înfrângerea militară. Franţa a devenit republică. Noul 
guvern francez a vrut să încheie cât mai rapid pace cu 
germanii, dar din această cauză în Paris a izbucnit o re-
voltă muncitorească. A fost creată o autoguvernare 
orăşenească (comuna, martie 1871). Prusienii au predat 
armata franceză căzută în prizonierat, astfel guvernul a 
înăbuşit comuna din Paris cu preţul unor lupte de stradă 
sângeroase.

Pacea semnată după război a putut fi dictată de că-
tre prusieni. Francezii au fost nevoiţi să recunoască 
Germania unificată, să accepte imense despăgubiri de 
război şi să cedeze Germaniei – două provincii obţinute 
odinioară de Ludovic al XIV-lea – Alsacia şi Lorena.

26. Unitatea germană şi statul burghez
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Prin unifi carea Germaniei a luat fi inţă în centrul Euro-
pei o mare putere afl ată în plin avânt al dezvoltării econo-
mice, cu 40 de milioane de locuitori. Germania a devenit 
un stat federativ sub tutelajul Prusiei în care constituţia i-a 
asigurat împăratului o mare autoritate. 

CARACTERISTICILE STATULUI BURGHEZ  În a doua trei-
me a secolului al XIX-lea s-au întărit noile state burgheze 
bazate pe principii naţionale. Statul naţional a pretins o 
conştiinţă comună de la cetăţenii săi, iar aspiraţiile mino-
rităţilor etnice nu au fost tolerate nici în occident, nici în 
răsărit (irlandezi, polonezi, etc.). Statul a asigurat pentru 
cetăţenii săi drepurile civile constituţionale în timp ce 
numărul celor cu drept de vot a continuat să crească. 
Lupta pentru dreptul de vot al femeilor a pornit în mod mai 
serios abia la sfârşitul acestei perioade. În acelaşi timp, rolul 
statului, amploarea şi autoritatea aparatului de stat au tot 
crescut. În statele bazate pe sistemul stărilor scara colec-
torilor de impozite și a funcţionarilor, care au administrat 
treburile Curţilor și ale armatei a fost în jur de sute, iar în 
cele absolutiste, de câteva mii. Spre deosebire de acestea, 
statul burghez a trecut în competentele sale aproa-
pe toate domeniile vieţii, astfel încât numărul funcţio-
narilor a crescut într-un ritm nemaiîntâlnit până atunci. 
Acest fapt a făcut necesară mărirea veniturilor statului. 
Paralel cu creşterea rolului statului a crescut şi propor-
ţia impozitărilor, redistribuirea de către stat a veniturilor.   

SARCINILE NOULUI STAT  Procesul început sub absolu-
tismul luminat a continuat mai departe: s-a consolidat 
controlul statului asupra învăţământului (programe 

şcolare, material didactic, şcolarizare, pregătirea peda-
gogică) şi s-a extins învăţământul de stat pentru păturile 
largi de la grădiniţă până la universitate.  Numai în acest 
fel au putut fi  satisfăcute nevoile economiei şi ale admi-
nistraţiei de stat de forţă de muncă califi cată. Statul s-a 
străduit prin intermediul învăţământului să îşi afi rme şi 
concepţiile ideologice (fi delitatea faţă de stat, respectul 
faţă de autoritate, grăbirea asimilării). În urma dezvoltării 
statului burghez a crescut şi calitatea învăţământului, iar 
în Europa Occidentală şi în cea de Nord a fost eliminat 
analfabetismul. 

Creşterea implicării statului în educaţie, introducerea 
înregistrării civile (naşteri, căsătorii, decese) a însemnat 
şi preluarea de la Biserică a mai multor sarcini. A avut loc 
separarea totală dintre Biserică şi stat, adică separarea 
competenţelor Bisericii de cele ale statului. Procesul a în-
semnat totodată reducerea importanţei de mai demult a 
Bisericii, astfel aceste măsuri s-au aplicat în multe ţări în 
urma unor confruntări politice puternice (aşa-numita lup-
tă a culturii). 

Şi sănătatea a ajuns sub controlul statului. Doar statul 
a fost în stare să asigure condiţiile moderne de servicii 
sanitare (igienă, apă potabilă curentă, salubrizare, reguli 
în caz de epidemii, etc.).   

Pentru a reduce potenţialul de confl icte sociale, statul 
a intervenit şi în relaţia dintre angajat şi angajator. El s-a 
străduit să îmbunătăţească situaţia muncitorilor prin 
reglementări: de exemplu, în Anglia au fost adoptate legi 
pentru muncitorii din fabrici, în Germania a fost introdu-
să asigurarea obligatorie de boală şi în caz de accidente 
(1884), iar apoi pensia de vârstă şi cea de invaliditate 1889.  

ARHIVĂ

ECONOMIA GERMANĂ  

Economia germană la mijlocul secolului al XIX-lea

Să adunăm de pe hartă datele privitoare la economia Germaniei! Să le grupăm pe aces-
tea în funcţie de caracterul lor avantajos sau dezavantajos pentru dezvoltarea eco-

nomică! Să arătăm, care au fost cauzele economice ale năzuinţelor de unitate politică!  [ T ]

Topitoria inventatorului britanic Bessemer 
(1855), care a perfecţionat producţia de oţel. 
În curând, oţelul de bună calitate a ajuns să fie 
produs din fier vechi în cuptoarele francezului 
Martin şi ale germanului Siemens (1864).

Ce a mărit importanţa industriei metalurgice în acea epocă? De ce industria grea s-a dezvoltat cel mai rapid în Germania? 
Să cercetăm, cum a funcţionat turnătoria lui Bessemer (para lui Bessemer)! [ T ]
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INDICATORII ECONOMICI AI PRUSIEI ÎNTRE 1840 
ŞI 1860

Anii       
Numărul în-
treprinde-

rilor         

Numărul 
muncitorilor

Numărul 
muncitorilor
 pe întreprin-

dere 

Producţia de fier şi de oţel
1849 1 197 21 800 18
1855 1 111 34 900 31
1861 1 096 44 200 40

Producţia de maşini
1849 188   6 200 33
1855 235 12 500 53
1861 314 20 700 66

Industria chimică
1849 257 3 500 13
1855 286 4 300 15
1861 196 3 800 19

CAPACITATEA MAŞINILOR DE ABURI ÎN MILIOANE CAI PUTERE

Anii Germania  Anglia Franţa  

1840 0,04 0,62 0,09

1850 0,16 1,29 0,37

1860 0,85 2,45 1,12

1870 2,48 4,04 1,85

Să stabilim, în care fază a dezvoltării economice a ajuns Prusia în peri-
oada respectivă conform tabelului alăturat! Să arătăm în baza datelor 

care au fost caracteristicile fenomenului! Ce tendinţe pot fi sesizate în diferi-
tele ramuri în privinţa evoluţiei raportului dintre numărul întreprinderilor şi 
cel al muncitorilor? Ce concluzii putem trage în urma acestui fapt?  [ T ]

Să comparăm datele celor trei ţări! Să stabilim, ce fenomen dovedesc 
datele din tabel? [ T ]

CONCURENŢA DINTRE AUSTRIA ŞI 
PRUSIA   

„Avem un sânge foarte fierbinte, dacă suntem dispuşi, 
să ne aşezăm peste trup prea multe arme greoaie şi 
totuşi, trebuie s-o facem. Germanii nu aşteaptă libera-

lism de la prusieni, ci forţă. Bavaria, Würtenberg, Baden pot tolera liberalismul, nimeni 
nu le acordă lor rolul Prusiei. Prusia trebuie să-şi adune forţele şi să şi le întărească 
până la momentul potrivit, pe care nu odată l-am scăpat.Graniţa Prusiei după pacea 
de la Viena nu este favorabilă vieţii de stat unitare. Marile chestiuni nu se rezolvă prin 
discursuri sau cu votul majorităţii (tocmai aceasta a fost marea eroare în 1848 şi în 
1849), ci prin fier şi sânge.”   (Cuvântarea lui Bismarck, 1862)

Austria şi Prusia

Ce unitate teritorială indică 
în schemă cadranul albastru? 

Să analizăm caracteristicile celor 
două mari puteri (economice, po-
litice, militare, etc.)! Să formulăm, 
în ce măsură s-ar fi deosebit solu-
ţia unităţii germane celei mici de 
cea a unităţii germane celei mari! 
[ T ]

Să stabilim, din perspectiva 
cărui scop politic analizează 

Bismarck situaţia politică a germa-
nilor? Ce metode îşi imaginează 
pentru obţinerea acestor scopuri? 
Să trecem în revistă experienţele 
politice pe care le invocă! Să com-
parăm punctul său de vedere cu 
cu faptele şi contextele din acea 
epocă!  [ T ]

LUPTA DE PUTERE AL 
LUI BISMARCK   

„§ 2. (…) Maiestatea Sa, Împăratul Austriei (…) îşi dă şi 
din partea sa acordul (…) ca Regatul Lombardo-Vene-
ţian să fie unit cu Regatul Italiei (…) 

     §4. Maiestatea Sa, Împăratul Austriei recunoaşte destrămarea Confederaţiei Germane 
de până acum şi îşi dă acordul la reorganizarea Germaniei fără participarea Imperiului 
Austriac. De asemenea Maiestatea Sa promite, că recunoaşte acea relaţie federală mai 
strânsă pe care Maiestatea Sa regele Prusiei o va trasa la nord de linia Rinului şi declară 
că este de acord ca statele situate la sud de această linie să adere la o confederaţie, ce 
formează subiectul înţelegerii dintre ele şi Confederaţia Germană de Nord şi care se 
va bucura de independenţă internaţională.“ (Din punctele tratatului de pace de la Praga, 
1866) 

Să stabilim, ce schimbare 
esenţială dintre marile pu-

teri fixează pacea? Să arătăm, care 
sunt fazele acestui proces! Să ex-
plicăm, de ce nu a rupt Prusia te-
ritorii în detrimentul Austriei! Cum 
se potriveşte în planurile diploma-
tice ale lui Bismarck chestiunea 
Veneţiei?  [ T ]
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Realizarea unificării Germaniei

Să privim pe hartă compo-
nentele diplomatice, militare 

şi economice ale realizării unifi-
cării Germaniei! Să prezentăm fac-
torii politicii dintre marile puteri 
care au favorizat, respectiv îm-
piedicat realizarea unităţii! Cum a 
influenţat compoziţia etnică reali-
zarea unităţii germane?  [ T ]

Lupta de putere a lui Bismark în favoarea uni-
ficării Germaniei

Să formulăm, de ce a trebuit 
să ţină cont diplomaţia ger-

mană pe parcursul procesului de 
unificare! Să prezentăm paşii de 
politică externă ai lui Bismarck! 
Să arătăm ce legătură există între 
aceştia! [ T ]

„Art. 11   Preşedintele confederaţiei este regele Prusiei, care poartă titulatura de 
împărat al Germaniei. Împăratul este reprezentantul imperiului în relaţii internaţio-
nale, declară război şi încheie pace în numele imperiului, încheie acorduri şi alte tra-
tate cu puterile străine, acreditează ambasadori şi primeşte delegaţi. Pentru a putea 
declara război în numele imperiului el are nevoie de acordul Consiliului Imperial, ex-
cepţie făcând cazul unui atac împotriva teritoriului sau al ţărmului confederaţiei...” 
(Constituţia Imperiului German, 1871)

Să trecem în revistă şi să ana-
lizăm prerogativele domnito-

rului! Să le comparăm cu cele din 
schema referitoare la constituţia 
germană! Să caracterizăm struc-
tura statului german (constituţio-
nalitate, structura legislativului, 
etc.)! [ T ]

Proclamarea Imperiului German în Sala Oglin-
zilor a castelului de la Versailles (fragment)

De ce Imperiul German a 
putut lua fiinţă abia după 

înfrângerea Franţei? În ce măsură 
este o măsură simbolică faptul că 
proclamarea Imperiului German 
a avut loc în palatul lui Ludovic al 
XIV-lea?  [ T ]
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Structura statală a Imperiului German

Să numim forma de stat (con-
form conţinutului)! Să prezen-

tăm funcţionarea puterii legislative 
şi a celei executive! Să caracterizăm 
relaţia dintre statele membre şi pu-
terea centrală! Să prezentăm drep-
turile împăratului! Să comparăm 
informaţiile din schemă cu cele din 
sursa scrisă de pe pagina anterioa-
ră!  [ T ]

CARACTERISTICILE STATULUI BURGHEZ 
– SARCINILE NOULUI STAT 

„1. Învăţământul de nivel primar cuprinde: educaţia morală şi civilă; scrisul şi cititul; 
elementele limbii şi ale literaturii franceze; geografie, mai cu seamă cea a Franţei; istoria 
mai cu seamă cea a Franţei, până în zilele noastre cu câteva noţiuni uzuale de drept şi 

economie politică, elementele ştiinţelor naturii, ale fizicii şi matematicii; aplicarea 
lor în agricultură, în studiul medicinei, în artele meşteşugăreşti, în artizanat şi în 

meseriile mai importante; elemente ale desenului, ale modelării şi ale muzicii; 
gimnastica. Pentru băieţi, exerciţii militare, pentru fete, cusutul.

     2. În şcoala publică de nivel primar trebuie ţinută săptămânal, în 
afară de duminică, o zi de repaus ca părinţii, dacă doresc acest lucru, să 
le ofere copiilor educaţie religioasă în afara şcolii. În şcolile particulare 
predarea religiei este opţională. (…)

      4. Învăţământul de nivel primar este obligatoriu pentru copiii de 
ambele sexe începând de la vârsta de şase ani până la cea de treispre-
zece ani împliniţi (…) . 

     12. Dacă copilul a absentat de la şcoală într-o lună de patru ori  cel 
puţin o jumătate de zi, iar motivaţia absenţei nu a fost acceptată de co-

mitetul şcolar, trebuie citat la primărie în sala festivă în faţa comisiei menţi-
onate, tatăl, turorele sau persoana responsabilă de copil cu trei zile înainte. 

Aceasta îi va atrage atenţia asupra textului legii şi îl va atenţiona asupra da-
toriei sale. În caz de absenţe nemotivate, comisia va putea aplica următoarele 

sancţiuni cuprinse în articolul de mai jos:
     13. (…) să fie afişat pe o perioadă cuprinsă în cincisprezece zile şi o lună pe poarta 

primăriei numele, prenumele, ocupaţia persoanei responsabile cu menţiunea faptului 
stabilit în legătură cu aceasta.”  (Din legea şcolară franceză din anul 1882)

Să trecem în revistă, în care domenii reglementează legea învăţământul! Care sunt 
scopurile legii? Cum este tratată chestiunea predării religiei? De ce a declanşat legea 

din acea epocă respingerea ei vehementă din partea bisericii catolice? [ T ]

Palatul de cristal al expoziţiei universale de la 
Londra din 1851

Să formulăm, ce legătură 
există între instituirea statu-

lui burghez şi organizarea de ex-
poziţii universale!  [ T ]

Statul burghez 

Să stabilim, ce modificări 
au avut loc prin instituirea 

statului burghez! Ce procese au 
determinat aceste schimbări? Să 
arătăm care sunt legăturile dintre 
aceste procese! [ O ]
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După căderea regimului lui Napoleon al III-lea, noul organ de reprezentanţă întrunit la Bordeaux a decis în favoa-
rea republicii (a treia republică), arătându-se dispus să accepte condiţiile dure ale germanilor. Însă în Paris, înjosirea 
naţională a cauzat o revoltă. A fost ales un nou consiliu orăşenesc (comuna, 15 martie 1871). În acesta, conducerea – 
conform compoziţiei din rândul maselor – a ajuns în mâna socialiştilor mici burghezi care nu au urmat linia marxistă. 
În acele câteva zile – nu lipsite de lupte – ale dominaţiei lor au încercat punerea în practică a ideilor lor (reducerea 
rolului statului, controlul statului asupra uzinelor). Guvernul burghez a recucerit puterea cu preţul unor lupte sânge-
roase. După înăbuşirea comunei în întreaga Europă s-au luat măsuri împotriva organizaţiilor muncitoreşti. Organiza-
ţia muncitorească internaţională înfiinţată în 1864, Internaţionala I, de asemenea s-a destrămat. Mişcări de asemenea 
amploare nu au mai avut loc în epoca respectivă. amploare nu au mai avut loc în epoca respectivă. 

„Muncitori!
Multe nenorociri. Catastrofă, care ar putea cauza distrugerea totală a patriei noastre, 

acesta este bilanţul situaţiei din Franţa. Această situaţie a fost creată de guvernele noastre.
Oare ne vom mai putea ridica din această prăpastie sau nu mai suntem în stare de așa 

ceva? 
Evenimentele din ultimul timp ne-au dovedit forţa poporului parizian. Suntem con-

vinşi, că o alianţă frăţească în curând îşi va dovedi înţelepciunea. 
Principiul autoritar este astăzi incapabil să mai restabilească ordinea pe stradă, să dea 

un semn pentru reînceperea muncii în ateliere. (…)
Anarhia intereselor a cauzat distrugere generală, război civil. Din partea libertăţii, a 

egalitătii şi a solidarităţii trebuie să aşteptăm, ca ordinea să fie asigurată pe baze noi, ca 
munca să fie organizată din nou, (…)  (Proclamaţia secţiei pariziene a Internationalei I, mar-
tie 1871)

„Comuna din Paris, luând în  considerare faptul că toate poverile războiului au fost 
suportate de muncă, de industrie şi comerţ, precum şi fiindcă dreptatea cere ca şi propri-
etatea să îşi ia partea ei de sacrificiu în folosul patriei – decretează: (…) Pentru perioada 
din octombrie 1870 privind plata chiriilor, precum şi pentru cea din ianuarie şi aprilie se 
aplică o amâmare a acestora.”

„În republica cu adevărat democratică nu este loc pentru (…) taxele mult prea mari, 
[comuna] decretează: cel mai mare salar anual al funcţionarilor comunali se stabileşte la 
nivelul sumei de 6000 de franci.”

„Comuna din Paris, având în vedere faptul că numeroase ateliere au fost părăsite de 
către proprietarii lor, aceştia refuzând să îşi îndeplinească datoria patriotică, ignorând in-
teresele muncitorilor lor; (…) decretează: (…)

2. Trebuie întocmit un raport în care să fie prezentate acele măsuri practice, prin care 
neîntârziat să poată reîncepe munca în atelierele amintite cu pricina, dar nu din puterile 
proprietarilor fugiţi, ci din puterile alianţei cooperative a celor angajaţi în acestea.”  (Din 
decretul Comunei, 2-16 aprilie 1871) 

Să discutăm, care factori au jucat un rol decisiv în preluarea puterii de către Comună? Să decidem, dacă avem de a face cu 
dezvoltarea firească din „următoarea fază” sau cu „întâmplare istorică neprevăzută” rezultată din conjunctura evenimen-

telor? Să discutăm despre raportarea părţilor aflate în conflict faţă de ideile naţionale (naţionalism) şi faţă de ideea solidarităţii 
între popoare (internaţionalism)! [ O ]

Care sunt cauzele preluării pu-
terii invocate în proclamţie? Ce 

înţeleg ei prin baze noi? [ T ]

Să trecem în revistă, ce mă-
suri practice reflectă sursele! 

Înfăptuirea căror idei şi idealuri in-
dică aceste măsuri? Să comparăm 
situaţia concretă cu cele învăţate 
despre socialism!  [ T ]

Caricatură înfăţisând Franţa în anii 1870. Cei doi bărbaţi întruchipează reprezentanţii 
guvernului burghez, iar figura feminină, Franţa. În planul secund, soarele care răsare 
reprezintă republica socialistă

Ce simbolizează sacii cu bani şi tăierea braţului figurii fe-
minine? La ce problemă  face aluzie desenatorul? Cum se 

raportează faţă de republica socialistă? [ O ]

Baricadă în timpul Comunei din Paris. Fotografia a fost făcută în pauza dintre lupte

Să arătăm în baza fotografiei de grup, care a fost com-
poziţia socială a celor de pe baricade! Ce arme vedem în 

imagine? Să specificăm caracterul luptelor care au dus la înă-
buşirea Comunei din Paris!   [ O ]
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CEA DE-A DOUA REVOLUŢIE INDUSTRIALĂ  Revoluţia 
industrială a transformat în cea de-a doua parte a secolului 
al XIX-lea întreaga Europă şi Statele Unite ale Americii. Pro-
gresul economic şi cel tehnic continuu, apropiindu-se de 
sfârşitul secolului, a condus din nou la un avânt puternic. 
Motorul dezvoltării a devenit industria grea (industria 
grea, industria constructoare de maşini, industria chimi-
că). Investiţiile au avut din ce în ce mai multă legătură 
cu rezultatele ştiinţei (electrotehnică, chimie, etc.), care 
au făcut posibilă folosirea de noi procedee, noi vectori de 
energie, noi maşini mecanice şi noi materiale. În industrie, 
cu ajutorul imenselor sume de capital s-a oferit posibili-
tatea utilizării inovaţiilor. Avântul economic care a avut 
drept urmare importante schimbări sociale şi în modul de 
viaţă îl numim cea de-a doua revoluţie industrială.

INDUSTRIA  Principala sursă de energie de la sfârşitul se-
colului a continuat să fie cărbunele, iar ca material de bază 
a fost folosit fierul. Fierul însă a ajuns să fie înlocuit în tot 
mai multe locuri cu oţelul, care era produs în turnătorii mai 
eficiente (Bessemer, Thomas, Martin). Eficientizarea a fost 
accentuată şi prin mărirea continuă a spaţiului uzinelor.

În acele vremuri, maşinile mecanice au produs perfor-
manţe uriaşe: pe căile ferate şuierau cu 100 de km/oră, na-
vele cu aburi, puteau să traverseze oceanul în doar câteva 
zile. Noua sursă de energie a epocii devine ţiţeiul folosit 
pentru punerea în funcţiune a motorului cu ardere inter-
nă (Otto, Daimler, Benz). Apariţia ţiţeiului a dat un impuls 
industriei chimice (rafinării de petrol), iar cea a motorului 
a impulsionat transportul. Spre sfârşitul acelei epoci, con-
strucţia de maşini a ajuns la o scară industrială de pro-
porţii şi a început dezvoltarea zborului aeronautic (fraţii 
Wright din SUA, 1903). 

La începutul secolului al XX-lea electricitatea a câştigat 
teren şi a deschis perspective largi. Cu ajutorul curentu-
lui electric a fost rezolvată problema iluminatului (becul 
electric, Edison) şi a transportului de energie. Şi motoa-
rele electrice performante, cu utilizare pe faze s-au dovedit 
eficiente pentru punerea în funcţiune a diferitelor insta-
laţii industriale, dar s-au dovedit eficiente şi pentru propul-
sarea unor maşini de dimensiuni mai mici (de exemplu, 
burghiu de mână). Electricitatea a făcut posibil şi dezvol-
tarea în ritm rapid a comunicaţiilor (Bell – telefonul, Mar-
coni – telegraful fără fir). 

Invenţiile epocii s-au influenţat reciproc stimulativ. În-
trebuinţarea curentului electric prin utilizarea iluminatului 
a făcut posibilă producţia în trei schimburi,  precum şi func-
ţionarea benzilor rulante, iar motorul cu ardere internă a 
stimulat producţia de autoturisme. Inventarea dinamitei 
a revoluţionat deopotrivă mineritul, industria chimică şi 
cea de armament. Iar toate acestea împreună, ca urmare 
a producţiilor în masă, au dus la creşterea consumului. 

NOI METODE DE ORGANIZARE A INDUSTRIEI  Până în 
al doilea sfert al secolului al XIX-lea industria s-a dezvoltat 
în mare parte în cadrul pieţei libere. În această concuren-
ţă cei slabi au fost eliminaţi, iar cei eficienţi s-au întărit, iar 

astfel economia a crescut. Ştiinţele economice definesc 
această epocă epoca concurenţei capitaliste libere. 

Investiţiile noii revoluţii industriale au necesitat o can-
titate imensă de capital. Acestea au luat fiinţă prin faptul 
că cei mai puternici aflaţi în competiţie au absorbit mai 
multe afaceri (concentrarea capitalului) sau şi băncile 
s-au asociat în afaceri (capitalul financiar). În acelaşi timp 
însă marile întreprinderi – limitând şi libera concurenţă – 
au încheiat alianţe între ele, au creat monopoluri. Mono-
polurile puteau fi de diferite feluri: în cea mai simplă formă 
acestea au împărţit între ele doar pieţele de desfacere şi au 
stabilit de comun acord preţurile (cartel), dar adesea s-au 
produs contopirea unor întregi întreprinderi (trust). Mono-
polurile au devenit mai puţin dependente de piaţa naţi-
onală. Au investit acolo unde s-au oferit cele mai avanta-
joase condiţii (materii prime, piaţă, forţă de muncă ieftină), 
astfel au jucat un rol important în exportul de capital. 

PROCESE SOCIALE ŞI DEMOGRAFICE  În Occident noile 
procese (mai ales urbanizarea) au declanşat scăderea nu-
mărului de naşteri. În acelaşi timp, la sfârşitul secolului al 
XIX-lea – parţial ca un fenomen secund al revoluţiei indus-
triale – explozia demografică deplasându-se spre răsărit 
a atins Rusia. Ca urmare a creşterii demografice rapide, în 
Europa Centrală şi de Răsărit emigrarea a căpătat o am-
ploare din ce în ce mai mare. 

În timp ce în prima parte a secolului al XIX-lea numărul 
muncitorilor din Europa Occidentală a crescut, în a doua 
jumătate a secolului chiar dacă numărul lor a crescut, nu a 
mai crescut şi proporţia lor. Datorită expansiunii comerţu-
lui, a serviciilor şi a învăţământului s-a declanşat creşterea 
păturii funcţionarilor publici şi a clasei de mijloc. 

În Europa Centrală şi de Răsărit cele două revoluţii in-
dustriale s-au manifestat aproape consecutiv, schimbările 
au fost foarte rapide. De aceea vechea şi noua structură 
socială au existat paralel, uneori împletindu-se între ele. 
Moşierii au beneficiat de numeroase privilegii, iar între între-
prinzătorii capitalişti şi moşieri, precum şi între muncitori şi 
ţărani au existat în mod specific pături intermediare. Coabi-
tarea dintre cele două modele sociale, dacă a fost însoţită de 
condiţii proaste de trai, au dus la înteţirea tensiunilor sociale. 

URBANIZAREA  Populaţia în creştere din Europa – pe lân-
gă emigrare – a ales calea strămutării în oraşe, pentru că 
agricultura a asigurat un trai sigur pentru tot mai puţini 
oameni. În ţările mai dezvoltate din Occident populaţia 
urbană a format majoritatea populaţiei. A crescut în 
mod special numărul oraşelor mari. Stilul de viaţă în-
tr-un mare oraş (metropolă) a devenit din ce în ce mai ge-
neral. Primele cuceriri ale noii epoci precum electricitatea, 
automobilul, cinematograful şi alte genuri de divertisment 
public au apărut mai întâi în marile oraşe şi de acolo s-au 
răspândit treptat în provincie. 

Convieţuirea unor mase imense de oameni a însem-
nat şi o nouă provocare. Întreprinderile care ofereau ser-
vicii de bază au devenit nişte uzine uriaşe (apă, canaliza-
re, gaz, electricitate, salubrizare). Şi structura tradiţională a 

27. Noul val al revoluţiei industriale şi efectele sale
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oraşelor s-a modificat. Paralel cu creşterea proporţiilor s-a 
conturat şi mai bine separarea cartierelor marilor oraşe 
în funcţie de funcţionalitatea lor. Nucleele de odinioa-
ră a oraşelor au devenit centre administrative şi comercia-
le (city) împrejmuite de cartiere industriale şi de locuinţe. 

Separarea (segregarea) între diferitele grupuri sociale ale 
populaţiei a crescut şi mai mult. Distanţele dintre locul de 
muncă şi domiciliul angajaţilor au necesitat mişcări ma-
sive zilnice ale oamenilor, ceea ce a dus la apariţia trans-
portului în comun (tramvai, autobus, apoi metrou).

ARHIVĂ

CEA DE-A DOUA REVOLUŢIE
 INDUSTRIALĂ  

Prima şi cea de-a doua revoluţie industrială

Să formulăm cu ajutorul 
schemei esenţa celei de-a 

doua revoluţii industriale!  Să tre-
cem în revistă factorii care dife-
renţiază prima de cea de-a doua 
revoluţie industrială!  [ T ]

Una dintre uzinele din industria grea din epoca 
respectivă într-o pictură germană 

Să enumerăm trăsăturile noi 
ale dezvoltării industriei gre-

le vizibile în imagine! [ T ]

INDUSTRIA

Principalii indicatori ai producţiei industriale în epoca respectivă

În ce măsură se poate observa în desenele grafice apariţia celei de-a doua 
revoluţii industriale? Care sunt noile trăsături?  [ O ]
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„Au dormit şi sub cerul liber. Acest lucru însă nu i-a deranjat deloc pe cei adunaţi 
într-acolo. Să ridici o colibă abia dacă a durat mai mult de o oră; a fost cu de-a dreptul 
uimitor să vezi că într-un timp atât de scurt, cât de relativ comod s-au putut instala. 
Au fost printre ei şi oameni mai înstăriţi, care au sosit cu ceva capital. (…) 

Pe mine m-a surprins în primul rând, ce voie bună a domnit peste tot. (…) În vârful 
turnurilor de foraj fluturau steguleţe cu cele mai diverse înscrisuri. Îmi amintesc, cum 
privind râul am întrezărit doi indivizi, acţionau o foreză cu picioarele, căutând ţiţei în 
vecinătatea imediată a râului. (…) Au forat din ce în ce mai adânc fără să le pese, cât 
timp va mai trebui să facă acest lucru. (…)

Haosul a fost în curând înlocuit cu ordine şi disciplină. (…) Oil Creek este azi un 
oraş cu mai multe mii de locuitori la fel precum Titusville în capătul celălalt al văii. Te-
renul este privat, care la început a asigurat anual doar câţiva barili  [aprox. 160 de litri] 
de ţiţei, iar şi pe acela l-au colectat indienii seneca, acum însă se află acolo numeroase 
oraşe şi rafinării de ţiţei cu un capital de mai multe milioane de dolari.

La început, bineînţeles, a fost pe cât se poate de primitiv pe acolo. Ţiţeiul exploatat 
a fost încărcat în bărci cu fundul plat, pe care le-au scufundat încetişor: apa s-a infiltrat 
în ele, iar ţiţeiul a curs încetul cu încetul în râu. Calea apei au barat-o în multe locuri 
după care într-o zi stabilită dinainte au deschis toate barajele şi au condus bărcile pe 
râul Allegheny în jos până la Pittsburg. În aceste condiţii nu e de mirare că valea, ba 
chiar şi râul Allegheny, a fost de-a dreptul acoperit de ţiţei.”  (Relatarea lui Carnegie, 
anii 1860) 

PERFORMANŢA MAŞINILOR CU ABURI MILIOANE CAI PUTERE

Anii Germania Anglia Franţa

1840 0,04 0,62 0,09

1850 0,16 1,29 0,37

1860 0,85 2,45 1,12

1870 2,48 4,04 1,85

Să comparăm datele celor 
trei ţări! Să stabilim, ce feno-

men demonstrează datele tabelu-
lui![ [ T ]

Cu ce putem compara pro-
cesul de exploatare a noii re-

surse de energie? Să prezentăm în 
baza sursei procesul de exploatare 
a ţiţeiului! Să tragem concluzia din 
sursă, care a fost ritmul dezvoltării 
şi ce probleme au existat în proce-
sul muncii! [ O ]

Să comparăm textul cu foto-
grafia înfăţisând Modelul T! 

În ce măsură se aseamănă şi în ce 
măsură diferă procesul invenţiei în 
prima, respectiv în a doua revolu-
ţie industrială?  [ T ]

„În zorii unei zile de iarnă a anului 1907 Henry Ford a trecut pe la biroul său de 
proiectare de la uzinele din Piquette Avenu ca să îmi facă o vizită. »Vino cu mine, 
Charlie - mi-a zis - , vreau să îţi arat ceva!« Am mers cu el. Ne-am grăbit la etajul al 
treilea, în aripa de nord care nu fusese amenajată ca atelier de montare. S-a uitat 
împrejur după care mi-a zis: »Charlie, aş avea nevoie aici de o cameră, exact în locul 
acesta. Trage aici un perete, dar să lăsaţi destul loc pentru uşă, încât să poată încape 
o maşină prin ea. Fă rost de un lacăt bun pentru uşă. Când o fi gata îl aducem aici 
pe Joe Galamb. Începem acum ceva cu totul nou.« Camera, pe care a născocit-o a 
devenit camera în care s-a născut modelul T. După doar câteva zile (…) Joe Galamb 
s-a putut muta cu simplele sale scule şi cu două table de pereţi. Tablele s-au dovedit o 
idee formidabilă. S-au putut desena nişte schiţe de dimensiuni uriaşe, iar după ce au 
fost efectuate şi corectările şi finisajul, schemele au putut fi fotografiate cu uşurinţă 
din două considerente: pe de o parte pentru a proteja schiţele de furt, căci altfel ar fi 
fost discutabilă originalitatea lor, iar pe de altă parte pozele au servit drept copii ale 
schiţelor. 

După abia un an lumea a putut face cunoştinţă cu nou-născutul micuţei camere, 
modelul T (…)   (Amintirile colaboratorului firmei Ford, Charles Sorensen, 1913)

Platforme de foraj lângă Baku

De ce a crescut cererea de ţi-
ţei la răscrucea secolelor? Ce 

alte invenţii presupune utilizarea 
pe scară mondială a ţiţeiului extras 
lângă Baku?  [ T ]

Becul electric cu filament de cărbune al lui 
Edison 

Ce domenii a revoluţionat 
apariţia becului electric? 

Unde a mai câştigat teren electro-
nica?  [ T ]
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„Am văzut cum a prins contur, încetul cu încetul, modelul T. Şi banda rulantă este 
rezultatul unei evoluţii lente, veriga de legătură cea mai spectaculoasă a producţiei în 
masă. Ambele pur şi simplu »au prins viaţă« (…) În ziua de azi auzim mult mai puţin 
despre »producţia în masă«  decât despre »automatizare«. Deşi ambele funcţionează 
în baza aceloraşi principii: prima dată sunt montate de maşini piese de schimb în 
dispozitive mai simple, iar din acestea se montează produsul final, întregul. Principala 
deosebire este că acolo unde mai demult oamenii au coordonat nişte maşini de lu-
cru, acea muncă este acum ghidată electronic, cu mult mai puţini oameni, care doar 
trebuie să supravegheze electronica. 

Piesele de schimb (de bază) nu au fost nici în 1913 ceva nou. (…) Iar la începutul 
secolului nostru, Henry Leland, pe care apoi Ford l-a înghiţit în propria afacere, a fo-
losit de asemenea acelaşi principiu la primul său autoturism Cadillac. (…) Ceea ce a 
fost introdus la ford, în fond, nu a fost altceva decât faptul că o piesă s-a perindat de 
la un muncitor la altul până în final a fost montat un dispozitiv unitar. După aceea 
dispozitivele au fost direcţionate spre locul şi la timpul potrivit pe benzi rulante, după 
care a fost dat jos produsul finit. Făcând abstracţie de faptul, cum au fost folosite mai 
demult câteva dintre aceste principii, în producţia de masă a contat producţia pe 
benzi rulante bazată pe ordinea produselor şi intensitatea fabricării lor, ceea ce a dus 
la automatizare şi s-a dezvoltat din ceea ce noi am elaborat la Ford Motor Company 
între 1908 şi 1913. (…)”  (Amintirile lui Charles Sorensen, 1913)

Să stabilim, la care procese face referire sursa! Ce face posibile cele două procese? Ce 
efecte au acestea asupra forţei de muncă şi a pieţii?  [ T ]

Modelu T care a transformat fabrica întemeiată 
de Henry Ford într-o mare uzină (1908). Ma-
şina a fost proiectată în mare parte de József 
Galamb născut la Makó

Să trecem în revistă, ce inven-
ţii presupune producţia din 

industria constructoare de maşini! 
Ce consecinţe a avut producţia în 
masă a maşinilor? [ C ]

Producţie pe bandă rulantă. Prima dată a fost întrebuinţată în turnătorii şi în construcţia de maşini. Părerea lui Henry Ford despre salarii: „Salariul potrivit nu este cel mai mic 
salariu, pentru care un om mai este dispus să muncească, ci este cea mai mare sumă pe care cumpărătorul o poate încă plăti constant.” 

Să definim esenţa producţiei pe bandă rulantă! Ce a făcut posibilă apariţia ei în epoca respectivă? Ce efecte a avut noua 
metodă asupra productivităţii? Ce schimbare poate fi sesizată faţă de atitudinile anterioare în gândirea lui Ford? În ce do-

menii se intersectează această atitudine cu producţia pe bandă rulantă? [ T ]

Cele două căi ale zborului: balonul, invenţia germanului Zeppelin şi avionul fraţilor americani Wright (1909)

Să trecem în revistă ce avantaje şi ce dezavantaje a avut zborul cu balonul în comparaţie cu cel cu avionul! Care factori au 
făcut posibil ca la începutul secolului XX să se poată fabrica primele avioane, iar abia cu un deceniu mai târziu, să pornească 

industria constructoare de avioane?  [ T ] 
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NOI METODE DE ORGANIZARE A 
INDUSTRIEI  

Genurile organizaţiilor de monopol 

Să definim noţiunea de monopol! Să adunăm deosebirile şi asemănări-
le între diferitele organizaţii de monopol! Să arătăm ce legătură a existat 

între apariţia organizaţiilor de monopol şi apariţia celei de-a doua revoluţii in-
dustriale!  [ T ]

PROCESE SOCIALE ŞI DEMOGRAFICE  

Procese demografice în Europa în a doua jumă-
tate a secolului al XIX-lea

Să stabilim proporţiile emi-
grărilor în interiorul Europei 

şi cele în afara ei! Ce a determinat 
aceste direcţii? Să analizăm cau-
zele emigrărilor! Să numim ţările 
din care au emigrat cei mai mulţi 
şi cele în care au imigrat cei mai 
mulţi! Să arătăm influenţele reci-
proce dintre procesele indicate pe 
hartă! [ O ]

Familie de emigranţi şi consultarea emigran-
ţilor pe „Insula Lacrimilor.” Bolnavii, invalizii, 
bolnavii mintali, cei care nu şi-au putut asigura 
singuri traiul au fost trimişi de aici în patria lor 
de origine

Din care pătură socială au 
provenit cei mai mulţi imi-

granţi? Ce efect a exercitat imi-
grarea asupra dezvoltării Statelor 
Unite? ? [ T ]
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„Casa Tiennapel era în fundul grădinii pe drumul spre Harvestehuder, iar ferestrele 
sale se priveau spre o pajişte verde, în care nu a fost tolerată nici cea mai mică buru-
iană, precum şi dincolo de aceasta spre o grădină de trandafiri, iar şi mai departe, 
spre râu. Cu toate că avea o maşină frumuşică, consulul mergea în fiecare dimineaţă 
pe jos în prăvălia sa din oraşul vechi ca să facă puţină mişcare, căci uneori simţea 
o congestie de sânge în capul său; tot pe jos a venit şi acasă după-masă pe la cinci 
când la familia Tiennappel s-a trecut în cele mai cultivate maniere la masa de prânz. 
Consulul era un om greoi, mare de statură, purta haine confecţionate din cea mai fină 
stofă engleză ochii săi albaștri spălăciţi puţin bulbucaţi erau ascunşi în spatele unor 
ochelari cu ramă de aur, avea un nas roşu ca vinul, o barbă brumărie ca la marinari, 
iar pe degetul mic al mâinii stângi purta un briliant ţipător. Soţia îi murise demult. A 
avut doi fii: Peter şi James; unul dintre ei era în serviciu militar la marină şi rar stătea 
pe-acasă, celălalt lucra în afacerea cu vinuri a tatălui său, fiind moştenitorul desemnat 
al firmei. Gospodăria o conducea de ani de zile Schalleen, fiica unui aurar din Altona, 
în jurul a cărei încheieturi de la mâini, în formă cilindrică strălucea albeaţa proaspetei 
dantele curate. Schallen a avut grijă ca masa pentru micul dejun şi cea de cină să fie 
mereu plină cu destule bucate reci, cu raci, somni, ţipar, piept de gâscă, iar pentru 
rost beef să fie mereu Tomato Ketchup; îi controla cu ochi vigilenţi pe servitori (…)   
(Thomas Mann: Muntele vrăjit, 1875)

„Prima care s-a speriat a fost Cathrin. Estompat, mecanic din cauza oboselii, fără să aibă 
suficientă putere să se trezească de tot. Apoi sărind de sub plapumă, şi-a frecat ochii; în 
final, a aprins lumânarea. (...)

Lumânarea lumina acum camera dreptunghiulară cu două ferestre şi două paturi. Mo-
bilierul era compus dintr-un dulap, o masă şi două scaune dintr-un nuc bătrân a căror 
lumină de culoarea fumului lăsa o umbră întunecată pe pereţii gălbui-deschişi. Altceva 
nu mai era în cameră: de cuile bătute în pereţi atârnau haine învechite, pe podea stătea 
un ulcior cu apă lângă un vas din lut de culoare roşcată pentru spălare. În patul din partea 
stângă stătea întins Zacharie de douăzeci şi unu de ani cu fratele mai mic, Jeanlinn, care 
avea unsprezece ani; în patul din dreapta, cei doi mai mici, Lénor de şase ani şi Henri de 
patru ani dormeau îmbrăţişaţi; al treilea pat Catherine l-a împărţit cu surioara ei mai mică 
atât de slab dezvoltată pentru vârsta ei de nouă ani, Alzire, pe care nici nu ar sesiza-o 
lângă ea, dacă cocoaşa micuţei nu ar înţepa-o mereu la spate. Uşa de sticlă era deschisă, 
se putea vedea cocioaba asemenea unei curţi iluminate în care dormeau tata şi mama în 
al patrulea pat, având grijă la capul lor de leagănul prichindelului de abia trei luni, Estelle 
(...)Între timp, jos, Catherine era ocupată cu treburile din jurul vetrei, care avea două cup-
toare laterale; sub grilajul din mijloc ardea tot timpul o grămadă de cărbuni. Societatea 
dădea lunar fiecărei familii opt hectolitri de cărbune residual solid, care cu greu se aprin-
dea. Fata nu avea altă treabă cu focul decât ca în fiecare seară să-l acopere, iar dimineaţa 
să-l reaprindă cu ajutorul câtorva bucăţi moi de cărbune alese cu grijă. Apoi, de cum a pus 
căldarea plină cu apă pe grilaj, s-a pitulit în faţa dulapului de bucătărie (…) 

De ieri a mai rămas doar o bucăţică de pâine şi deşi brânză era încă destulă, unt nu 
mai era însă aproape deloc; şi totuşi va trebui să pregătească pentru toţi patru pâine 
cu unt. Catherine s-a apucat de lucru; a tăiat felii subţiri de pâine, pe una a pus puţină 
brânză, pe cealaltă a uns-o cu puţin unt, apoi a pus cele două felii una peste cealaltă: 
aceasta a fost „încălzirea“, porţia dublă pe care o duceau în ocnă în fiecare dimineaţă. 
Cele patru felii de încălzire au fost făcute în scurt timp stând toate pe masă, împărţite cu 
rigurozitate pe diferite mărimi: cea a tatălui a fost cea mai mare, a lui Jeanline, cea mai 
mică.”  (Zola: Germinal, 1885)

Să stabilim, din care pătură 
socială provine familia pre-

zentată de către Mann şi din  care 
cea prezentată de Zola! Să tragem 
concluzia din textul lui Zola re-
feritoare la ocupaţia familiei! Să 
adunăm din fiecare text cuvintele 
referitoare la modul de viaţă şi să 
caracterizăm modul de viaţă al ce-
lor două familii! Cum se raportea-
ză autorii faţă de lumea prezenta-
tă de ei? [ T ]

21
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Henri de Toulouse-Lautrec: Un englez în Mou-
lin Rouge

Să trecem în revistă tot ceea 
ce exprimă această pictură, 

ca sursă istorică!  [ T ]

Edgar Degas: Ora de balet. În lumea burgheză 
baletul putea oferi fetelor o carieră, dar toto-
dată acesta putea servi şi ca diverstisment dar 
şi ca pregătire pentru rolul feminin, pentru cei 
care şi-l puteau permite  22
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După cum am văzut, populaţia Europei a crescut în cursul secolului al XIX-lea concomitent şi influenţându-se 
reciproc cu revoluţia industrială. Creşterea populaţiei, migrarea internă, fărâmiţarea parcelelor ţăranilor şi emigrarea 
au creat numeroase probleme. În ciuda problemelor, creşterea populaţiei a însemnat un factor pozitiv pentru ţările 
din acea epocă, dat fiind că a crescut şi piaţa internă, forţa de muncă, şi nu în ultimul rând, un număr mai mare de lo-
cuitori a însemnat şi creşterea puterii militare a unui stat. De la acest proces însă, unul dintre statele Europei, Franţa, a 
făcut excepţie: populaţia ei a crescut foarte lent, în unele perioade chiar a stagnat. Acest tablou este şi mai interesant 
dacă conştientizăm faptul că în epoca respectivă a existat o puternică imigrare în Franţa dinspre Europa Centrală şi 
Meridională (mai ales italieni şi polonezi).Meridională (mai ales italieni şi polonezi).

După cum am văzut, populaţia Europei a crescut în cursul secolului al XIX-lea concomitent şi influenţându-se 

Să discutăm, care au putut fi cauzele excepţiei de la creşterea populaţiei (explozia demografică)! Să arătăm, cum au perce-
put actorii vieţii politice franceze acest proces! [ O ]

„În baza deciziilor conştiente ale părinţilor francezi, aceştia limitează mărimea unei 
familii. Este pe cât se poate de evident pentru noi, că acesta este singurul motiv al 
reducerii ratei natalităţii. Dar încă nu am spus totul prin faptul că dezvăluim această 
sterilizare voită. Întrebarea este, de ce vrea Franţa să devină stearpă – în proporţie mai 
mare decât alte state – şi oare îşi doresc cuplurile de familişti o familie mai mică, decât 
şi-au dorit înaintaşii lor în trecut? De ce a devenit un fenomen general această decizie 
în societatea franceză de a avea familii mici? (…)

În ceea ce priveşte burghezia, acesteia i-a fost mereu specifică rată scăzută de 
natalitate. În toate oraşele Europei, şi mai ales acolo în care sunt muncitori puţini, 
numărul deceselor îl depăşeşte pe cel al naşterilor. Aceste centre cresc prin migrarea 
continuă a populaţiei din provincie, care părăseşte muncile agricole pentru un trai 
mai bun în oraşe. 

(…) păturile superioare deloc nu influenţează rata natalităţii, oricâţi copii s-ar naş-
te în familiile aparţinând acestei mici grupe. (…) 

Ceea ce cu adevărat contează este rata natalităţii la ţărani. Ţăranii constituie apro-
ximativ trei sferturi din populaţia ţării de 37 de milioane de locuitori, circa 25 de mi-
lioane de oameni. Drept urmare, dacă rata naşterilor în Franţa continuă să scadă în 
proporţie atât de îngrijorătoare, acest lucru va depinde de familiile ţărăneşti. 

(…) De ce stau lucrurile aşa? Pentru că este foarte greu să creşti cinci, şase, şapte 
sau chiar opt copii. Pentru că ţăranul, care nu are nici o raportare sentimentală, se 
străduieşte să fie ferit de orice muncă suplimentară şi poveri; ca să asigure pentru sine 
şi copiii lui acel confort care îi permite să nu-şi facă griji pentru soarta urmaşilor. De-
oarece pentru un mic proprietar de pământ sau un muncitor agricol familia numero-
asă înseamnă mizerie şi nefericire. Pentru că bucata de pământ care abia a fost sufici-
entă pentru întreţinerea a patru oameni va fi insuficientă pentru opt oameni. 

Economiştii şi statisticienii au încercat să vadă, dacă există vreo legătură între spo-
rul demografic al unor judeţe şi distribuţia proprietăţii. (…) Pe scurt, nu se poate face 
o legătură între sporul demografic al unor judeţe şi starea lor economică.

(…) Adevărul este că, şi trebuie spus pe faţă şi conștientizat, în Franţa atât în oraşe 
precum şi în provincie bunăstarea este prea mare, iar moravurile sunt foarte uşoare. 
Această constatare nu e o aluzie la acea moralitate care stă la baza codului penal, ci 
la moralitatea care subliniază faptul că interesul personal trebuie pus deasupra in-
teresului comun. Bunăstarea, luxul, bogăţia care năpădeşte toată ţara au descom-
pus tradiţiile. Oamenii sunt interesaţi doar de faptul, cum să trăiască în cel mai mare 
confort, dar să depună cel mai mic efort. De aceea le este frică de familia mare, care 
necesită mai multă muncă şi înseamnă mai puţin lux. (…) Viitorul Franţei va fi în peri-
col dacă nu se va găsi un leac pentru acest flagel.”  (Din numărul anului 1882 al revistei 
Revue des deux Mondes)

Cum apreciază autorul situaţia demografică a Franţei? Despre care motive ale scăde-
rii populaţiei vorbeşte autorul? Ce context şi fenomene tratate în legătură cu explo-

zia demografică abordează articolul? Autorul aşteaptă de la schimbarea moravurilor creş-
terea demografică. Să discutăm despre punctul său de vedere! [ O ]

Control de aptitudine pentru serviciul militar 
în Franţa

Să stabilim în ce măsură 
există legătură între această 

scenă şi instituirea statului burg-
hez! Cum s-a raportat statul bur-
ghez faţă de procesul demografic 
din Franţa?  [ O ]
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Situaţia demografică a Franţei în secolele 
XVIII-XIX 

Să comparăm datele din de-
senul grafic cu cele din textul 

scris! [ O ]
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CONTRADICŢIILE DINTRE NORD ŞI SUD  Terenurile de pă-
mânt agricol cultivate în prima jumătate a secolului al XIX-
lea au fost luate în stăpânire de către milioane de imigranţi.
Mase uriaşe de oameni s-au racordat la circuitul civilizaţiei, 
dar acest lucru a însemnat şi exterminarea aproape totală a 
populaţiei băştinaşe. Construcţia de căi ferate, necesitatea 
de utilaje ale fermierilor şi alte necesităţi de consum au dus 
la diversificarea pieţii interne. Datorită acestora, industria 
oraşelor de pe coasta de răsărit s-a dezvoltat într-un ritm ac-
celerat. Condiţiile favorabile au atras o importantă contribu-
ţie de capital european, îmbunătăţind şi mai mult condiţiile 
dezvoltării. În comerţul internaţional Statele Unite au par-
ticipat cu produse agricole. Cerealele din nord şi producţia 
de pe plantaţiile din sud, în primul rând bumbacul, au fost 
exportate în Europa, de unde – făcând concurenţă produse-
lor din ţară – au sosit articole industriale.

În această perioadă nordul şi sudul Statelor Unite s-au 
dezvoltat în mod inegal. Interesele nordului caracterizat 
prin producţia de produse industriale şi ferme agricole  au 
fost diferite de cele ale sudului dominat de plantaţii lucra-
te cu sclavi şi consumator de produse industriale. Nordul a 
fost interesat ca bumbacul să fie prelucrat în America şi ca 
statele din sud să cumpere articolele industriale produse în 
nord. În acest scop s-au străduit să introducă vămi pro-
tectoare. Însă cei din sud au preferat comerţul liber des-
făşurat cu europenii ca să poată vinde bumbacul la preţuri 
cât mai ridicate şi să poată cumpăra articolele industriale cât 
mai ieftine. 

Contradicţiile dintre nord şi sud au fost înteţite de 
aderarea la uniune a noilor state create în teritoriile ves-
tice. La aderarea vreunui nou stat membru a trebuit luată 
decizia, dacă în statul respectiv să fie permisă sclavia sau 
să nu fie permisă. Acest aspect a fost hotărâtor pentru dez-
voltarea ulterioară în sensul că economia urma să se bazeze 
pe gospodărirea în ferme sau pe exploatarea plantaţiilor, iar 
în privinţa legislaţiei , dacă se vor impune interesele nordu-
lui sau cele ale sudului. 

RĂZBOIUL CIVIL (1861-1865)  Dincolo de interesele eco-
nomice ale nordului din ce în ce mai mulţi s-au pronunţat 
– conform idealurilor de libertate şi a celor religioase ale 
vremii – pentru abolirea şi în Statele Unite ale Americii a 
sclaviei (mişcarea aboliţionistă). Activitatea aboliţionişti-
lor (adunări, răscumpărări de sclavi) a contribuit la faptul că 
în nord populaţia a considerat importantă reglementarea 
acestei chestiuni. Chestiunea sclaviei s-a pus cu ocazia ade-
rării fiecărui nou stat, ceea ce a dus la confruntări din ce în 
ce mai sângeroase. 

De ambele părţi – respingând orice compromis – s-au că-
utat noi soluţii. Cei din nord au întemeiat Partidul Repu-
blican (1854) în al cărui program a fost inclusă introducerea 
vămilor protectoare, desfiinţarea slaviei, iar pentru fermieri 
asigurarea ocupării libere a pământurilor cultivabile. Cei din 
sud văzând că nordul se dezvolta din ce în ce mai puternic 
ca urmare a imigrărilor şi a extinderii industriei, au alunecat 
tot mai mult spre ieşirea din uniune.

La alegerile prezidenţiale din anul 1860 cel care a câş-
tigat a fost republicanul Lincoln . Ca reacţie la acest re-

zultat, 11 state din sud au ieşit din uniune alcătuind Sta-
tele Confederate ale Americii. Cei din nord au declarat ilegal 
acest pas. Astfel, a izbucnit războiul civil (1861).

Războiul civil a evoluat conform raporturilor de forţe. De-
oarece corul ofiţeresc al armatei americane era compus din 
ofiţeri originari din sud (de exemplu Lee), la început sudiştii 
au avut mai mult succes. Însă în comparaţie cu cei 22 de mi-
lioane de locuitori în nord, în sud trăiau doar 9 milioane 
(dintre aceştia 3,5 milioane negri), iar majoritatea resurse-
lor industriale s-a aflat de asemenea în nord. Astfel, nordul 
a reuşit în scurt timp să se impună. Victoria a fost favorizată 
şi de faptul că flota aflată în mâna nordiştilor a impus o blo-
cadă, care i-a împiedicat pe sudişti să se aprovizioneze din 
Europa. 

Războiul civil din America a fost primul război „modern” 
mai însemnat în care au fost folosite cuceririle revoluţiei in-
dustriale (de exemplu, calea ferată, vaporul cu aburi). Din ca-
uza folosirii armelor cu foc intens numărul victimelor a fost 
mare (circa 600 000). În final, armata nordului condusă de 
generalul Grant a învins armata depravată a sudului.

În decursul luptelor, Lincoln, pentru a atrage masele 
din nord de partea războiului, a emis legea colonizărilor
(1862). În schimbul a câtorva dolari fiecare cetăţean ameri-
can a primit dreptul de a lua în proprietate un teren de 113 
iugăre din pământurile „libere” din vest. De mare importan-
ţă a fost şi faptul că preşedintele a desfiinţat printr-un de-
cret sclavia (1863). 

Graţie victoriei nordului Statele Unite a rămas un stat 
unit, iar în această mare piaţă internă dezvoltarea econo-
mică a putut continua pe calea trasată de cei din nord. 
Sclavia a fost desfiinţată, dar oamenilor lipsiţi de o pregă-
tire profesională şi de resurse materiale acest lucru nu a dus 
la ridicarea lor socială. Fără să deţină o proprietate, nu au 
câştigat adevărata egalitate. În acelaşi timp, cei din sud au 
resimţit schimbarea ca pe o impunere, de aceea extremiştii 
au înfiinţat Clu-Clux-Clanul (1866), organizaţia menită să-i 
terorizeze pe negrii şi pe susţinătorii lor.

DEZVOLTAREA INEGALĂ  Revoluţia industrială s-a mani-
festat în lumea dezvoltată într-un ritm diferit. Cei care au 
pornit mai târziu, e adevărat că au început adaptarea de la 
un nivel mai scăzut, dar au introdus cele mai noi mijloace şi 
procedee, astfel că s-au dezvoltat mai rapid decât statele
centrului (Anglia, Franţa). 

În cazul Statelor Unite ale Americii şi al Imperiului German 
infiltrarea de capital, aplicarea noilor tehnologii s-au împletit 
cu condiţiile naturale şi cele sociale deosebit de favorabile. 
Acest lucru a dus la deplasarea centrului economiei mondi-
ale. În doar câteva decenii, la începutul secolului XX, Statele 
Unite a devenit prima mare putere economică a lumii, iar 
Germania a atins nivelul Marii Britanii la scară mondială. 
Cele două state au ajuns să depăşească Marea Britanie şi mai 
ales Franţa în noile ramuri industriale ale celei de-a doua 
revoluţii industriale (eletrotehnica, industria chimică). 

Politica dintre marile puteri s-a împletit din totdeauna cu 
puterea economică a unei ţări. Însă efectul dezvoltării tehni-
cii, a tehnicii militare asupra raporturilor de forţe militare s-a 
afirmat din ce în ce mai mult la începutul secolului XX. Sta-

28. Ascensiunea Statelor Unite şi dezvoltarea inegală
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tele care au rămas în urmă din punct de vedere al dez-
voltării economice au pierdut şi din poziţiile lor ca mari
puteri. După ce la sfârşitul secolului al XIX-lea vechile puteri 
coloniale (Marea Britanie, Franţa, etc.) au împărţit lumea 
între ele – şi au ţinut la această împărţeală – dezvoltarea 
inegală a ridicat problema regândirii acestei împărţeli. 
Mulţi denumesc acea epocă, caracterizată de construirea 
unor imperii de către marile puteri, epoca imperialismului. 

EVOLUŢIA STATELOR UNITE ÎN FACTOR DE POLITICĂ 
MONDIALĂ  Resursele naturale şi creşterea semnifi cativă a 
imigrărilor au transformat Statele Unite la sfârşitul secolului 
al XIX-lea în cea mai de seamă mare putere a lumii. Uriaşele 
resurse economice alte ţării au oferit nenumărate posibili-
tăţi de exploatare a acestora de către americani înşişi, de 
aceea mult timp acestea au infl uenţat şi scopurile politicii 
americane. Astfel, capitalul american  şi-a făcut abia mai 
târziu simţită prezenţa în economia mondială. Numărul 
crescând de investiţii a atras după sine o prezenţă politică 
din ce în ce mai evidentă. 

La fel ca şi la germani, şi monopolurile americane – depă-
şind cadrele coloniale – au pătruns în economia mondială. 
De aceea, Statele Unite nu s-au străduit să îşi pună stă-
pânire pe colonii, ci – conform doctrinei Monroe – să îşi 
extindă infl uenţa economică. Astfel, spre deosebire de co-
loniştii europeni, SUA nu a dorit să ocupe teritorii nici în Chi-
na, ci a lansat aşa-numitul principiu al porţilor deschise
(1899). Acest lucru a însemnat comerţ liber valabil pe întreg 
teritoriul Chinei. Puterile europene nu s-au împotrivit celei 
mai puternice economii ale lumii. În America Latină Statele 
Unite au câştigat teren de asemenea pe plan economic. 
Acolo însă unde prin mijloace economice nu şi-a atins sco-
pul, precum în America Centrală, a acţionat şi cu forţe arma-
te. Prin obţinerea canalului Panama (1914) şi controlul mi-
litar asupra acestuia regiunea a intrat fără îndoială în sfera 
de infl uenţă americană.

Statele Unite au pornit un război împotriva imperiului co-
lonial spaniol (1898) aflat în declin pentru reîmpărţirea lu-
mii coloniale în urma căruia a trecut în sfera sa de influenţă 
Cuba şi a obţinut stăpânirea asupra Puerto Rico şi Filipine. 

ARHIVĂ

CONTRADICŢIILE DINTRE 
NORD ŞI SUD    

„(…) Nici un cetăţean al Statelor Unite, nici orice altă persoa-
nă, începând cu 1 ianuarie 1808, nu va lansa pentru el sau 
pentru alţii, fie în calitate de fermier, agent sau proprietar, şi 

nu va construi, echipă sau aproviziona cu alimente sau sub altă formă vase în nici 
unul din porturile sau teritoriile aflate sub jurisdicţia Statelor Unite. (…) nu lansează 
din locurile amintite vapoare cu scopul de a aduce din orice regat, loc sau ţară stră-
ină negri, mulatri sau alţi indivizi de culoare în porturile sau locurile aflate sub auto-
ritatea Statelor Unite, iar acolo să-i ţină, să dispună de ei sau să-i vândă ca sclavi, nici 
să îi întrebuinţeze la munci sau alte servicii; iar dacă pentru scopurile menţionate 
mai sus s-ar pregăti orice vase, echipamentul acestora precum şi rezervele lor vor 
fi confiscate de către Statele Unite, precum şi orice tribunal teritorial sau districtual 
este dator a porni această procedură judiciară şi să confişte bunurile menţionate. 
(…) (Legea Statelor Unite ale Americii, 1807)

Ce dispoziţii conţine legea? În ce măsură afectează aceasta sistemul deţinerii de 
sclavi? Ce tendinţe exprima ea? [ T ]

Statele Unite în prima jumătate a secolului al 
XIX-lea

Să prezentăm în baza hărţii 
caracteristicile economice, 

demografice şi teritoriale ale Sta-
telor Unite în acea epocă! Să ară-
tăm legătura dintre sclavaj şi eco-
nomie! Cum au încercat să trateze 
chestiunea sclavajului în epoca 
respectivă?  [ T ]  

1

3

Anunţ despre un sclav evadat. Cel care ajută 
la găsirea lui primeşte un premiu de 150 de 
dolari

În ce măsură a contribuit fe-
nomenul oglindit în anunţ la 

conflictul dintre nord şi sud?  [ T ]

2
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„8. Pe întreg teritoriul  cedat de către Franţa Statelor Unite cunoscut 
sub denumirea Louisiana situat la nord de paralela de 36° 30‘ şi nu este 
inclus între hotarele statului delimitat de această lege se interzice de acum 
înainte pe vecie sclavia şi slujirea cu forţa, dacă acestea nu sunt aplicate ca 
pedepse în cazul unor infracţiuni clar dovedite asupra acelor răufăcători; 
precum şi dacă orice persoană pentru a cărei muncă sau serviciu există o 
bază legală şi se refugiază în locul menţionat de pe teritoriul oricărui stat al 
Statelor Unite, un asemenea fugar poate fi cerut înapoi  şi trebuie transpor-
tat acelei persoane, care poate formula dreptul asupra muncii sau servicii-
lor persoanei fugite, în termenii stabiliţi în prezentul document.“  (Compro-
misul de la Missouri, 1820) 

Ce anume a reglementat înţelegerea? De ce a fost aceasta numită com-
promis? Care este însemnătatea faptului, dacă într-un stat sau altul este 

permis sclavagismul? Să arătăm, de ce odată cu dezvoltarea economică acest 
compromis a devenit din ce în ce mai inacceptabil?  [ T ]

Evoluţia indicilor economici ai Statelor Unite şi a numărului de sclavi

Arătaţi ce raport este între  sclavaj şi producţia de bumbac! Explicaţi ten-
dinţele dezvoltării agriculturii şi a industriei!Ce consecinţe politice  au 

putut avea  aceste procese economice reprezentate în grafic?( [ T ]  

Plantaţie de bumbac 

De ce a fost nevoie de munca sclavilor pe plantaţii? Ce procese economice ar fi făcut inutil acest sistem inuman?  [ T ]

RĂZBOIUL CIVIL  
(1861–1865)

„3. Această naţiune datorează Uniunii Statelor creşterea per-
manentă a populaţiei, dezvoltarea uimitoare a resurselor sale 
materiale, creşterea în ritm accelerat a economiei, bogăţia din 

interiorul ţării şi prestigiul din străinătate. Noi respingem orice încercare de dezbinare, de 
oriunde ar veni aceasta. (…)

7. Este o erezie politică acea nouă dogmă, prin care Constituţia înpământeneşte în mod 
necesar sclavagismul pe teritoriul Statelor Unite, ignorând prevederile ferme ale acestui 
document, protestele concomitente, precum şi practica legislativă şi cea judecătorească. 
Această dogmă are o tendinţă instigatoare, care pune în pericol pacea şi armonia din ţară. (…)

12. Asigurând veniturile necesare pentru sprijinirea guvernului central sub forma taxe-
lor (impozite, vămi) instituite pe importuri, politica gândirii raţionale impune colectarea în 
această formă a taxelor respective menite să stimuleze interesele economice ale întregii 
ţări; (…) 

13.Protestăm împotriva vânzării sau a înstrăinării către alte persoane de terenuri din 
acele pământuri comune, care sunt în mod real în proprietatea coloniştilor. (…)“  (Din 
programul Partidului Republican, 1860)

Să evidenţiem cele trei motive principale ale programului! Să arătăm, ce legături eco-
nomice, politice și sociale există între acestea!  [ T ]

Caricatură din perioada războiului civil. Lincoln 
şi Davis (preşedinţii nordiştilor şi sudiştilor) se 
refuză reciproc, în timp ce la mijloc se află Mc-
Clellen (fostul general al nordicilor)

Să arătăm care este mesajul ca-
ricaturii! Să analizăm intenţiile 

politice ce se ascund în spatele lor! [ 
O ]

4

5

6

7

8
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„Dispunem, ca fiecare persoană care este cap de familie sau care a sosit aici la vâr-
sta de 21 de ani şi este cetăţean al Statelor Unite sau care în modul solicitat de legea 
imigraţiei Statelor Unite îşi exprimă intenţia de a deveni cetăţean al acestei ţări şi nu a 
ajutat şi nu a sprijinit inamicii acesteia, este îndreptăţită începând cu 1 ianuarie 1863 
să ia în posesie un sfert de parcelă (160 de acri, aprox. 113 iugări) sau o suprafaţă mai 
mică de aceasta din acele pământuri comune care încă nu au fost luate în proprie-
tate, persoane care şi-au anunţat intenţia prealabil de cumpărare sau parcelele care 
la data anunţării intenţiei de cumpărare au avut preţul de cumpărare de un dolar şi 
douăzeci şi cinci de cenţi pentru fiecare acru sau mai mic de acesta… cu condiţia ca 
dacă cineva deţine deja pământ sau trăieşte pe acesta, atunci, în condiţiile prezentei 
legi, poate să ia în proprietate şi un alt pământ învecinat cu pământul său actual, iar 
terenul dimpreună cu pământul ocupat nu depăşeşte un total de o sută şaizeci de 
acri (…)  (Legea colonizării – Homestead Act, 1862)

„„(…) eu, Abraham Lincoln (…) decretez şi declar, că în statele şi diferitele părţi 
ale statelor (rebele) persoanele ţinute ca sclavi sunt libere toate şi vor rămâne libere 
de acum încolo; puterea executivă a Statelor Unite, inclusiv autorităţile militare şi cele 
navale, recunosc şi protejează libertatea persoanelor respective.

     Totodată fac apel la persoanele astfel declarate libere să se abţină de la orice 
fel de violenţă, cu excepţia când sunt în situaţia de legitimă apărare; şi le sfătuiesc, 
în măsura în care e posibil, să-şi desfăşoare cu devotament muncile plătite echitabil. 

     Promulg şi fac cunoscut, că persoanele vizate care se află într-o condiţie fizică 
corespunzătoare pot intra în serviciul militar al Statelor Unite, în garnizoane, în loca-
şurile de apărare, în posturi de veghe şi în alte locaţii, precum şi pe orice navă militară 
în cadrul serviciilor menţionate.“  (Declaraţia de eliberare din sclavaj, 1863)

Să stabilim, ce prevede legea! 
Pe care categorie socială do-

reşte să o câştige de partea sa? De 
ce a fost introdusă de conducerea 
nordului şi de ce tocmai la acea 
dată?  [ T ]

Războiul civil din America (1861-1865)

Să adunăm de pe hartă fac-
torii care au putut influenţa 

şansele celor două părţi aflate în 
conflict! Să analizăm în baza ra-
porturilor de forţă şansele de vic-
torie a părţilor aflate în conflict! Să 
facem o comparaţie între desfăşu-
rarea războiului şi predictibilitatea 
factorilor! Să arătăm, care au fost 
cauzele diferenţelor! Să enume-
răm evenimentele războiului aşa 
cum figurează ele pe hartă! [ T ]

Confruntarea dintre vapoarele blidate ale su-
diştilor şi flota nordiştilor

Ce efecte a avut tehnica asu-
pra desfăşurării şi caracteru-

lui războiului civil? Să explicăm, de 
ce sudiştii au experimentat noile 
tipuri de vapoare!  [ O ]

Să formulăm, ce înseamnă 
eliberarea! Ce au câştigat foș-

tii sclavi? În ce situaţie economică 
şi socială au ajuns negrii din state-
le din sud? Asupra abţinerii de la 
care fapt le atrage atenţia preşe-
dintele? Ce denotă acest lucru? Ce 
posibilităţi oferă declaraţia negri-
lor prin care li s-ar putea schimba 
soarta?  [ T ]

9
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„1.Să fie deci cuprins în lege (…) ca fiecare dintre cei eliberaţi, negrii liberi şi mula-
trii pot da în judecată şi pot fi judecaţi, se pot apăra şi pot fi apăraţi în faţa oricărui tri-
bunal al ţării, pot intra în posesia unei proprietăţi (…) prin moştenire sau cumpărare; 
în cazuri asemănătoare pot proceda la fel ca şi albii. (…)

2. Fiecare dintre cei eliberaţi, negrii liberi şi mulatrii care au trăit şi locuit şi până 
acum ca soţ şi soţie, sunt consideraţi prin puterea legii căsătoriţi, iar urmaşii lor vor fi 
consideraţi în toate privinţele legali; (…)

6. Fiecare contract de muncă care se încheie cu cei eliberaţi, negrii liberi şi mulatrii 
trebuie întocmit în scris pentru o perioadă mai lungă de o lună, în două exemplare, 
(…)

7. (…) Fiecare persoană oficială are datoria şi fiecare are dreptul să aresteze şi să re-
trocedeze angajatorului său legal pe fiecare dintre cei eliberaţi, negrii liberi şi mulatri, 
care – fără un motiv întemeiat – a părăsit locul de muncă oferit de angajatorul său. 
(…)“ (Drepturile civile ale celor eliberaţi, 1865) 

„1. În Statele Unite precum şi în teritoriile aflate sub jurisdicţia Statelor Unite nu 
poate fi menţinut sclavajul şi nu este posibil ca serviciu voluntar ci doar ca o pedeap-
să pronunţată în urma comiterii unei infracţiuni conform prevederilor legale.“  (Cea 
de-a 13-a completare a constituţiei, 1865) 

„Persoanele născute sau încetăţenite pe teritoriul Statelor Unite precum şi în teri-
toriile aflate sub jurisdicţia Statelor Unite sunt cetăţeni ai Statelor Unite şi ai locurilor 
lor de domiciu.

Statele nu pot elabora sau pune în aplicare legi, care lezează poziţia privilegia-
tă  sau scutirile cetăţenilor Statelor Unite.“  (Cea de-a 14-a completare a constituţiei, 
1868)

„1. Dreptul electoral al cetăţenilor Statelor Unite nu poate fi retras nici de către 
Statele Unite, nici de către vreun stat în parte, şi nu poate fi îngrădit pe motive rasiale, 
de culoare sau ca urmare a stării anterioare de sclavaj.“ (Cea de-a 15-a completare a 
constituţiei, 1870)

Asaltul nordiştilor

Care au fost elementele tradi-
ţionale şi care cele noi ale răz-

boiului civil din America?  [ T ]

DEZVOLTARE INEGALĂ

Să caracterizăm situaţia juri-
dică, economică şi socială a 

celor eliberaţi!  [ T ]

Să tragem concluzia din tex-
tul legii asupra situaţiei ne-

grilor! Să stabilim, în ce domeniu 
s-a intenţionat egalizarea negrilor 
prin completările constituţiei!  [ T ]

Dezvoltarea inegală în două diagrame

Să apreciem dacă datele 
prezentate sunt potrivite 

pentru a indica dezvoltarea ine-
gală! Să argumentăm răspunsul 
nostru! Să arătăm care au fost 
motivele fenomenului redat de 
desenele grafice!  [ T ]

13
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EVOLUŢIA STATELOR UNITE ÎN FACTOR DE 
POLITICA MONDIALĂ  

„În America Centrală scopul politicii noastre 
este de a ajuta ţări precum Nicaragua şi Hon-
duras. Acestea vor produce de îndată venituri. 

Pentru Statele Unite acest lucru înseamnă de îndată un avantaj naţional dublu. Îna-
inte de toate este evident că planul Monroe este mai viguros decât oriunde în ţările 
învecinate cu Canalul Panama şi în zona Mării Caraibelor. În acelaşi timp, realizarea 
acestui principiu revine aproape în exclusivitate Statelor Unite. De aceea este foarte 
important ca ţările care se află pe aceste teritorii să evite pericolul de a se îndatora 
prea tare în urma unor împrumuturi din străinătate şi astfel să îşi distrugă situaţia 
financiară a cărei consecinţă ar putea fi pericolul permanent al unor conflicte interna-
ţionale rezultate din haosul ce poate pune stăpânire pe asemenea ţări. Pornind de la 
aceste principii, Statele Unite stimulează şi sprijină acele bănci americane care doresc 
să întindă o mână de ajutor la repunerea pe picioare a acestor ţări, deoarece aceste 
refaceri financiare, precum şi protejarea oficiilor vamale de a nu fi acaparate de tot fe-
lul de dictatori, pun capăt dintr-o dată pericolului venit din partea creditorilor străini 
şi a celui revoluţionar intern.

Celălalt avantaj pentru Statele Unite este că acest lucru ar revigora activităţile în 
porturile noastre din sud şi centru, industria şi afacerile Sudului.”  (Din cuvântarea în 
faţa Congresului a lui William Taft, preşedinte american  [1909-1913], 1912)

Să interpretăm noţiunea de 
ajutor folosită de preşedinte 

în discursul său! Ce mijloace ca-
racterizează politica Statelor Unite 
în America Centrală? Să stabilim 
în ce măsură sunt asemănătoare 
mijloacele întrebuinţate şi în ce 
măsură diferă de cele ale colonia-
lismului clasic! [ T ]

Unchiul Sam (Statele Unite) salvează sirena 
(Cuba) 

Să arătăm cu ajutorul atla-
sului geografic de ce anume 

a „salvat“ Statele Unite, Cuba! Să 
caracterizăm în lumina acestora 
politica din America Centrală a 
Statelor Unite! Să întocmim schiţa 
unei hărţi care să prezinte tendin-
ţele americane în acea zonă! Să ne 
străduim să menţionăm pe schiţa 
hărţii cât mai multe informaţii re-
feritoare la cauzele fenomenului! 
[ T ]
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Războiul civil american a izbucnit în esenţă din interese economice, dar un rol important l-a avut şi eliberarea 
sclavilor. Victoria nordiştilor a dus până la urmă la abolirea acelei instituţii umilitoare în Statele Unite ale Americii. Să 
analizăm această chestiune prin prisma unor pasaje din două opere formidabile, care nu sunt contemporane una cu 
cealaltă, dar sunt opere populare şi cu un puternic impact asupra cititorului, Herriet Beecher Stowe Coliba unchiului 
Tom şi Margaret Mitchell Pe aripile vântului. 

Să comparăm subiectele principale din cele două opere şi modul lor de abordare! Să stabilim în ce măsură depinde abor-
darea acestor probleme de epoca în care au fost scrise operele! De ce au devenit populare cele două romane în Ungaria? 

Să discutăm dacă cele două opere pot fi confruntate între ele!  [ O ]

„- Nu l-aş vinde – zise Mr. Shely îngândurat. – Domnule, trebuie să vă spun că sunt 
un om omenos şi mă îngrozesc să-l despart pe băiat de mama lui. 

- Chiar aşa? Păi da, desigur. Înţeleg eu, cum să nu. E foarte neplăcut când avem 
de-a face cu femeile. Dintotdeauna m-a îngrozit plânsul lor, zbieratul lor. Este foarte 
neplăcut aşa ceva. Dar eu, de obicei, fac afacerea în aşa fel încât eu să nu fiu prezent. 
Ce aţi zice dacă aţi trimite fata aceea pentru o zi, pentru o săptămână sau ce ştiu eu; 
atunci putem să ne ocupăm liniştiţi de chestiunea asta – pe când se reîntoarce, totul 
s-a terminat. Doamna, soţia dumneavoastră i-ar putea cumpăra o pereche de cercei 
sau o haină sau altceva şi se va linişti.

- Tare mă tem, că nu.

17

18

19 Plăcuţe din cupru cu inscripţia numărului de 
identificare al sclavilor şi a meseriei lor (dulg-
her şi servitoare)

Cum reflectă aceste tăbliţe 
situaţia sclavilor? [ O ]20
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- Pentru Dumnezeu, păi cum nu! Ştiţi, aceşti negri nu sunt ca albii; 
se resemnează cu toate, doar trebuie să ştii cum să-i iei. Fiţi atent – a 
adăugat Haley, făcând o faţă de om sincer şi cu încredere -, sunt unii 
care zic, că meseria noastră căleşte inima omului: eu însă nu am simţit 
așa ceva. Credeţi-mă, eu n-am fost niciodată în stare să fac ce au făcut 
alţii în această meserie. Am cunoscut câţiva, când copilul a fost smuls 
din braţele mamei sale, aşa a fost scos la vânzare în timp ce mama lui a 
zbierat, s-a zbătut tot timpul… procedeu foarte nepotrivit… strică piaţa 
… iar apoi nici nu se poate folosi la nimic. Odată am văzut în Orleans o 
fată drăguţă foc, s-a distrus cu totul de la aşa ceva. Cumpărătorul a mai 
negociat la preţ, dar nu i-a trebuit copilul; şi ce femeie a fost, să o fi văzut 
când s-a sălbăticit. Închipuiţi-vă cum a ţinut de copil şi a zbierat de şi-a 
pierdut minţile. Şi acum mi se face părul măciucă, când îmi amintesc de 
ea; apoi după ce i-au luat copilul, pe ea au închis-o undeva, a înnebunit 
cu totul şi în mai puţin de o săptămână a şi murit. Domnule, o mie de 
dolari aruncaţi pe fereastră, doar fiindcă nu au ştiut cum trebuie făcută 
treaba asta – aste e. Întotdeauna acela câştigă, care-i omenos; vorbesc 
din experienţă, domnule.“  (Harriet Beecher Stove: Fragment din Coliba 
unchiului Tom, 1852)  

Să stabilim, care elemente indică perioada în care a fost scris romanul? 
Să alcătuim o listă a personajelor care apar în fragment! În ce context a 

putut avea loc dialogul respectiv? De ce putem judeca contradictoriu carac-
terul unuia dintre personaje? [ T ]

„Cum să nu, cum să nu, a auzit de trădători, de sudişti, care dintr-odată 
şi-au schimbat faţa şi s-au pus în slujba yankeilor, a auzit şi de yankeii care 
au năpădit Sudul, ca şacalii după război şi toată averea lor pământească 
a încăput într-o valiză. De aceea au fost numiţi valizişti. A auzit una-alta 
despre Oficiul Celor Eliberaţi precum şi despre experienţele neplăcute 
cu acesta. Ştie că negrilor li s-a urcat libertatea la cap şi mulţi dintre ei se 
comportă foarte obraznic. Însă nu şi-a putut închipui un asemenea lucru, 
fiindcă în viaţa sa nu a văzut încă un negru neruşinat.

Ashley mi-a spus odată, că statele din sud sunt tratate, de parcă ar fi 
provincii cucerite. Şi că este politica învingătorilor să-i asuprească cât mai 
tare pe învinşi. Acestea au fost pentru Scarlett vorbe goale fără înţeles. 
Politica. (…) Omul numai să muncească, să muncească din toată puterea 
şi să nu-i pese, ce face conducerea yancheilor. Important este doar că în 
sfârşit s-a terminat războiul! (…) 

Acest oficiu i-a atras cu miile în oraş pe sclavii eliberaţi pe care i-a 
ameţit lumea nouă şi care au crezut că de-acum înainte vor putea lenevi 
la nesfârşit. Oficiul le-a acordat un ajutor de şomaj, i-a întreţinut şi prin 
aceasta, le-a înveninat gândirea în mod incurabil. Şeful oficiului a fost Jo-
nas Wilkerson, fostul gardian a lui Gerald, iar locţiitorul lui a fost Hilton, 
soţul lui Cathleen Calvert. Amândoi au răspândit cu spor vestea că sudiştii 
şi democraţii aşteaptă momentul ca să reimpună sclavajul asupra negrilor, 
iar singura speranţă a negrilor să scape de acest destin, este să se pună 
necondiţionat sub protecţia oficiului şi a partidului republican.

Wilkerson şi Hilton le-au mai spus negrilor, că ei sunt cetăţeni la fel de 
valoroşi ai statului ca şi albii, nu există nicio diferenţă între ei şi că în cu-
rând va fi legalizată căsătoria între negri şi albi, în curând vor fi împărţite 
plantaţiile de odinioară şi fiecare negru va primi patruzeci de acri [aprox. 
16 iugăre] de pământ şi un catâr. Iar între timp, tot timpul i-au aţâţat cu 
poveşti şi date despre cruzimile sudiştilor, astfel că şi aici în Georgia, unde 
dintotdeauna a domnit pacea între sclavi şi stăpânii lor, ura de clasă şi de 
rasă a devenit din ce în ce mai arzătoare. (...)  (Margaret Mitchell: Pe aripile 
vântului, 1936) 

Din ce putem trage concluzia referitoare la perioada apariţiei romanu-
lui? Cum prezintă romanul relaţia dintre negri şi albi? Ce probleme – 

indiferent de perioada istorică – ridică cartea? De ce a devenit romanul – în 
ciuda interdicţiei – în Ungaria după cel de-al Doilea Război Mondial foarte 
citit?  [ T ]

Coperta operei scriitoarei Harriet Beecher Stowe Coliba unghiului 
Tom şi o ilustraţie din carte      

Sub ce formă au încercat desenatorii să ex-
prime mesajul cărţii?  [ T ]

Târg de sclavi

Să realizăm în baza imaginii un reportaj 
despre târgul de sclavi! Să discutăm, cum 

se raportează sclavajul faţă de spiritul constituţi-
ei americane? [ T ]
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NOILE TRĂSĂTURI ALE COLONIALISMULUI Odată cu de-
săvârşirea revoluţiei industriale, coloniile au devenit în mod 
categoric piaţa de desfacere a industriei crescânde traspor-
tatoare de materii prime a ţării-mame. Stăpânirea colonii-
lor a devenit una din sursele dezvoltării economice şi de 
aceea marile puteri au făcut totul pentru a ajunge în posesia 
unor teritorii cât mai mari.  Valul colonizărilor din ultimii ani ai 
secolului al XIX-lea – după încheierea războaielor europene 
– a cunoscut un nou avânt conducând la împărţirea întregii 
lumi. Colonizatorii de mai demult (Marea Britanie şi Fran-
ţa) au pus stăpânire de la bun început pe teritorii mai mari, 
însă şi în epoca respectivă şi-au extins dominaţia destul 
de rapid. Cei care au pornit mai recent pe calea colonia-
lismului (Germania, Italia) au obţinut rezultate mai modera-
te.  Până în primul deceniu al secolului XX aceste state au pu-
tut obţine teritorii numai unul în detrimentul celuilalt sau de 
la fostele mari puteri slăbite (Portugalia, Spania), aşa cum a 
procedat Statele Unite ale Americii cu Insulele Filipine (1898). 
Din această cauză, principalul motiv al tensiunilor dintre 
marile puteri a devenit competiţia de obţinere a cât mai 
multor colonii, care risca să escaladeze în conflicte armate. 

MAREA BRITANIE ŞI IMPERIUL SĂU COLONIAL   În a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea în Marea Britanie s-a desăvâr-
şit democraţia parlamentară. În anii cincizeci a fost extins, 
iar mai târziu, pentru bărbaţi a devenit universal dreptul 
de vot (1884). S-a instituit un sistem politic bipolar, adică 
– în funcţie de dorinţa alegătorilor  - două mari partide, li-
beralii (whig) şi conservatorii (tory) au alterat la guvernare. 
Ca urmare a efectelor procesului de constituire a statului 
burghez şi a mişcărilor sindicaliste au fost introduse legi 
pentru protecţia muncitorilor (ziua de lucru de opt ore, 
asigurare de pensie şi în caz de accidente, ajutor de şomaj). 
Odată cu extinderea dreptului de vot, la sfârşitul secolului 
Partidul Muncitorilor (Labour Party, 1906) a devenit o 
forţă importantă în parlament. Partidele engleze au sus-
ţinut extinderea colonială. În epoca respectivă Marea Bri-
tanie şi-a subordonat inclusiv politica sa europeană acestei 
chestiuni. Astfel – în timp ce marile puteri europene erau 
ocupate una cu cealaltă – britanicii şi-au întemeiat imperiul 
lor colonial cu cea mai mare extindere dintre toate. Două 
dintre coloniile sale, Canada şi Australia, au fost într-o si-
tuaţie proprie. În decursul colonizărilor au fost exterminate 
populaţiile băştinaşe, astfel populaţia acestora formată din 
albi a crescut treptat. Australia, care la începutul secolului 
a fost folosită ca o colonie pentru puşcăriaşi – datorită par-
ţial febrei aurului – a pornit pe calea dezvoltării. Împreună 
cu Canada au deţinut statutul de dominium, ceea ce a 
însemnat o dependenţă mai lejeră faţă de Marea Britanie. 
Condominiumul avea parlament propriu cu un  guvern 
responsabil în faţa acestuia. Cea mai valoroasă colonie a 
britanicilor a fost India. Produsele industriale britanice au 
cauzat în secolul al XIX-lea falimentul industriei de ma-
nufacturi indiene. Deoarece cererea de bumbac crescuse, 
cultivarea acestuia a câştigat teren în defavoarea cultivării 
cerealelor. Astfel, s-a ajuns la foamete. Societatea Indiilor 
Răsăritene nu a fost capabilă să trateze nemulţumirea po-
pulaţiei ajunsă într-o stare de mizerie. După înăbuşirea sân-

geroasă a revoltei militarilor băştinaşi (revolta şipailor 1857) 
guvernarea Indiei a fost preluată direct de către stat (colo-
nie a coroanei. Imensul teritoriu a fost guvernat, în mod spe-
cific coloniilor britanice, cu puţine forţe engleze, deoarece 
în guvernare a fost cooptată şi pătura conducătoare locală. 
Oficiile coloniale şi-au deschis porţile şi în faţa funcţionarilor 
indieni. În deceniile următoare s-a format o intelectualitate 
indiană crescută în tradiţiile culturii europene. Britanicii au 
luat parte cu forţe din ce în ce mai multe şi la colonizarea 
Africii, a cărei colonizare fusese în mare parte omisă până 
atunci. Scopul lor a fost obţinerea punctelor strategice 
ale Africii de Răsărit şi ale continentului. Acest lucru s-a 
reflectat şi în construirea liniei de cale ferată dintre Cairo 
şi Colonia Capului. Punctul de pornire al căii ferate, Colonia 
Capului, fusese obţinut mai devreme. La sfârşitul secolului 
au intenţionat să îşi extindă stăpânirea asupra teritoriilor 
sud-africane bogate în zăcăminte de aur şi diamante.  Astfel, 
britanicii s-au amestecat în conflict cu coloniştii olandezi de 
odinioară, burii, care s-au retras spre nord din calea coloniş-
tilor britanici. În războiul contra burilor (1899–1902), dato-
rită rezistenţei dârze a acestora, au reuşit să domine situaţia 
abia după lupte sângereoase. Capătul de linie în nord al căii 
ferate a fost inclus treptat, după construirea Canalului Suez 
(1869), sub controlul lor. Egiptul a fost unul dintre staţiile 
sistemului de baze militare create începând cu Gibraltar 
până în India, care a asigurat traseul britanicilor spre cea mai 
importantă colonie a lor. 

FRANŢA ŞI COLONIILE SALE  Francezii nu s-au putut re-
semna cu pierderea Alsaciei şi a Lorenei. Politica franceză 
a fost dominată de spiritul răzbunării (revanşism). Din 
această cauză politica colonială a decăzut în planul secund 
atât în ceea ce priveşte diplomaţia, cât şi în privinţa înzes-
trării armatei. Pe lângă flotă, au întreţinut o mare armată 
de uscat, în timp ce economia franceză s-a dezvoltat într-un 
ritm mult mai lent, iar populaţia a crescut mai încet, decât în 
Germania cu care concura. 

Francezii şi-au consolidat poziţia lor în Indochina, dar 
direcţia principală a aspiraţiilor lor a fost nordul Africii. Au 
pus stăpânire pe imensele teritorii – pe atunci nevaloroase 
din punct de vedere economic – ale Saharei. Însă marele 
lor plan, un imperiu colonial francez de la Oceanul Atlantic 
până la Marea Roșie, nu au reuşit să-l realizeze. În zadar au 
construit din banii micilor capitalişti francezi Canalul Suez, 
căci englezii au cumpărat treptat toate acţiunile. Şi ofensiva 
militară a dat greş: de-a lungul Nilului, trupele franceze nu 
s-au încumetat să se războiască cu cele britanice mult mai 
puternice (Fashoda, 1898). În abandonarea planului lor a ju-
cat un rol şi revanşismul, deoarece nu îşi puteau asuma în ace-
laşi timp o confruntare şi cu Marea Britanie, şi cu Germania. 

  
GERMANIA ŞI COLONIILE SALE La sfârşitul secolului al XIX-
lea în Germania a fost introdus votul universal. Însă şeful 
guvernului (cancelarul) era numit de împărat, în timp ce gu-
vernul era responsabil numai în faţa împăratului, astfel încât 
influenţa dinastiei a rămas puternică. După moartea lui 
Wilhelm I, care a colaborat cu Bismarck, nepotul acestuia, 
Wilhelm al II-lea l-a demis pe cancelar dând o nouă di-

29. Marile puteri şi colonialismul
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recţie politicii externe germane. Politica germană de la 
începutul anilor 1890, bazându-se pe succesele economice 
ale ţării – fără a neglija nici politica europeană – a intrat în 
cursa pentru obţinerea de colonii. Asemenea englezilor 
şi francezilor, s-au străduit să se extindă prin agresiune. Ger-
mania care a adoptat destul de târziu politica colonialistă, 
a reuşit să obţină, în afară de teritorii din Africa, doar nişte 
colonii mai mici. Însă pe continentul african a reuşit să în-
temeieze trei colonii mai importante (Camerun, Africa de 
Sud-vest, Africa Răsăriteană Germană) şi a pus stăpânire pe 
Togo, care era mai mic, dar cu atât mai valoros. 

COLONIILE PUTERILOR MAI MICI Olanda şi Belgia, care 
ajunseră în prima linie a ţărilor prinse de avântul dezvoltă-
rii, au deţinut de asemenea colonii.  Acest lucru s-a datorat 
în primul rând faptului că marile puteri au putut fi  astfel li-
niştite în sensul că aceste teritorii nu vor ajunge pe mâna 
concurenţilor. De aceea a putut stăpâni Olanda arhipelagul 
Indoneziei, dar şi mai clar reiese acest fapt din stăpânirea de 
către Belgia a coloniei intercalate între coloniile germane, 
Congoul Belgian. 

Asemenea germanilor, şi italienii au început destul de 
târziu politica colonialistă. Nici dezvoltarea Italiei nu a putut 
asigura un context favorabil planurilor cutezătoare de ex-
pansiune. De aceea, au reuşit să cucerească doar teritorii 
mai mici sau mai puţin valoroase (de exemplu, Libia, Eritre-
ea şi Somalia).

JAPONIA PE DRUMUL MODERNIZĂRII Ţara insulară din 
Orientul Îndepărtat, asemenea Chinei, a reacţionat în se-
colul al XVII-lea prin autoizolare faţă de tendinţele europe-
nilor de a pătrunde în spaţiul lor. Însă fl ota Statelor Unite 
a obligat Japonia să îşi deschidă porturile (1854). Totuşi, 
Japonia nu a ajuns în situaţia de semicolonie sau colonie, 
deoarece a fost capabilă să preia cuceririle revoluţiei in-
dustriale. Acest lucru a fost posibil datorită structurii sociale 
a ţării. Căci în afară de Europa numai aici au luat naştere rela-
ţii de proprietate bazate pe proprietatea privată capabilă să 
se adapteze condiţiilor de piaţă.  

Schimbările sociale şi politice necesare au fost realizate 
de împăratul Meiji (1868 – 1912), bazându-se pe mica no-
bilime cu moşii mici (samuraii) şi înlăturând vechiul regim 
de mare tradiţie al şogunilor (a marilor căpetenii). Refor-
ma lui Meiji (1868) nu a însemnat doar respingerea stării 
vechi feudale, ci şi preluarea rapidă a cuceririlor europene 
(constituţie burgheză, unităţi de măsură şi maşini europene, 
modă europeană, obligativitatea învăţământului, călătorii 
de studiu în străinătate), etc.). Modernizarea a adus nişte 
succese neaşteptate. La sfârşitul secolului al XIX-lea Japonia 
a devenit un stat capitalist în plină dezvoltare. Dat fiind că 
a fost săracă în materii prime, a tins spre expansiune. A fost 
introdus serviciul militar obligatoriu . Japonia a devenit o 
mare putere regională, care a trecut la cuceriri încununate 
de succes. (Coreea, Taiwan).

ARHIVĂ

Epocile colonialismului (intensitatea culorii roşii indică importan-
ţa factorului respectiv)

Să formulăm caracteristicile celor patru se-
cole de colonialism cu ajutorul factorilor ce 

figurează în schemă! Să ne străduim să arătăm, 
ce diferenţe au existat între cele patru secole! Să 
grupăm aceşti factori în funcţie de conţinutul 
lor! [ T ]

NOILE TRĂSĂTURI 
ALE COLONIALISMULUI  

„Afirm, că noi suntem prima naţiune 
a lumii, iar omenirii îi va fi cu atât mai 
bine, cu cât vom popula în proporţie 

din ce în ce mai mare lumea. (…) Dacă cea mai mare parte a lumii ajunge 
sub stăpânirea noastră, asta va însemna sfârşitul războaielor. (…) Dum-
nezeu va modela rasa vorbitoare de engleză în unealta să aleasă. (…) De 
aceea, dacă există Dumnezeu, atunci consider că ceea ce i-ar place să vadă 
că fac, ar fi: să vopsesc atât de mult pe harta Africii în culorile britanice, cât 
se poate de mult!”  (Cecil Rhodes)

    „Niciun englez nu se sfieşte când e vorba de adoptarea unei atitudini 
privind morala. Ca şi campion al libertăţii şi al independenţei, cucereşte 
jumătate de lume şi numeşte acest fapt colonialism. Dacă doreşte o piaţă 
nouă pentru slabele sale produse de Manchester, trimite un misionar, care 
să predice evanghelia păcii. Băştinaşii îl ucid pe misionar: el se avântă în 
atac pentru apărarea creştinătăţii, cucereşte în acest scop şi mai afirmă că 
piaţa este răsplata Cerului.”  (G.B. Shaw, scriitor englez)

Să caracterizăm trăsăturile generale şi cele particulare ale naţionalis-
mului britanic! Să facem o comparaţie între punctele de vedere ale lui 

Rhodes şi Shaw! [ T ]
Caricatura despre felierea tortului chinez

Care formă a colonialismului este prezenta-
tă de caricatură? Să identificăm Marile Puteri 

reprezentate în caricatură! Sub ce formă le prezin-
tă caricaturistul?  [ T ]
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MAREA BRITANIE ŞI IMPERI-
UL SĂU COLONIAL  

„(...) ponderea celor provenind din rândurile clasei munci-
toare printre cei care au fost ridicaţi în rândurile cetăţenilor 
cu drept de vot, deşi spre marea noastră satisfacţie este mai 

mare decât ne-am fi aşteptat, este totuşi mai mic decât a fost în 1832. (...) Şi deloc nu 
exagerez constatând că forţele de cultură şi învăţământ din domeniul educaţiei, pe 
lângă multe alte scopuri utile, au realizat o îmbunătăţire formidabilă în rândurile po-
porului. În ceea ce priveşte presa, în acest domeniu a avut loc o eliberare şi o expan-
siune fără precedent. Nu cred, că domnii ce se află în opoziţie să nu resimtă ce mari 
beneficii a adus eliberarea de acest gen a presei, în timp ce gazetele ajung la cititorii 
lor nu de ordinul miilor, ci a milioanelor pentru câţiva penny încât nici nu mai poate 
urmări statisticile, iar pentru unii concetăţeni de-ai noştri dintr-o anumită clasă socia-
lă presa le aduce în casă relatările despre treburile publice, care trezesc şi mai mare in-
teresul pentru aceste treburi.”  (Din discursul primului ministru britanic Gladstone, 1866)  

 „Art. 1. Conducătorii Uniunii Triburilor Unite ale Noii Zeelande şi şefii de trib inde-
pendenţi şi de sine stătători, care nu sunt membrii ai Uniunii, predau în totalitate şi 
necondiţionat Majestăţii sale reginei Angliei dreptul şi autoritatea de a domni, auto-
ritate pe care Uniunea amintită şi unii dintre şefi de trib în parte o exercită, respectiv 
o posedă sau se presupune că o exercită şi o posedă asupra teritoriilor lor proprii ca 
singuri domnitori ale acestora.

Art 2.  Majestatea sa regina Angliei asigură şi garantează şefilor de trib şi triburilor 
din Noua Zeelandă, posesiunea exclusivă şi inalienabilă a pământurilor, moşiilor, pă-
durilor, locurilor lor de pescuit aparţinând membrilor familiilor acestora şi a indivizilor 
în parte, atâta timp cât ei vor şi doresc să le deţină în posesia lor;  dar Uniunea Triburi-
lor Unite precum şi şefii de trib independenţi o investesc pe Majestatea sa cu dreptul 
de preemţiune, în cazul în care proprietarii acestora ar intenţiona să-l înstrăineze la 
un preţ în care se vor înţelege proprietarii respectivi cu reprezentatul împuternicit în 
această chestiune al Majestăţii sale.

Art. 3  Luând aminte de toate acestea, Majestatea sa regina îşi extinde protecţia sa 
regală asupra băştinaşilor din Noua Zeelandă învestindu-i pe aceştia cu toate dreptu-
rile şi privilegiile de supusi britanici.”  (Din acordul de la Waitang, 1840)

Să caracterizăm în baza acordului metodele şi scopurile politicii coloniale engleze!  [ 
T ]

„Fiecare locuitor musulman şi hindus al Indiei trebuie să ştie că guvernarea ţării 
noastre este cea mai mare binefacere venită din ceruri. Nu ne vor guverna pe noi 

Să stabilim, în favoarea cărui 
lucru a argumentat primul 

ministru? Cu ce argumente îşi jus-
tifică punctul său de vedere? Ce 
procese sociale şi economice se 
află în spatele măsurii preconiza-
te?  [ T ]

  Imperiul  colonial britanic şi afişul unui produs britanic (muştar) 

Să stabilim, dacă s-a schimbat direcţia de expansiune colonială a britanicilor în perioada prezentată! Să arătăm, care au fost 
scopurile expasiunii britanice în diferitele regiuni! Să enumerăm ţările cu care Anglia a ajuns în conflict în decursul politicii 

sale coloniale! Să prezentăm esenţa şi desfăşurarea conflictelor reprezentate pe hartă! Ce sugerează afişul? [ O ]
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Să stabilim, care curente 
ideologice pot fi resimţite în 

manifest! Ce i-au animat pe autorii 
textului în afară de entuziasm!  [ T ]

tot felul de tirani şi uzurpatori! (…) Să ne unim pentru apărarea vieţii, a bunurilor, a 
religiei şi să-i alungăm pe englezi. Fiecare indus şi musulman să acorde ajutor după 
puterile sale. Cei bătrâni – să se roage pentru victorie. Cei bătrâni şi bogaţi – să îşi 
sacrifice banii pentru războiul sfânt. Cei sănătoşi şi tineri – să se înroleze în armată. Nu 
luptăm pentru bunuri pământeşti, ci pentru credinţa noastră. Mici sau mari – cu toţii 
suntem egali în războiul sfânt.”  (Din manifestul şipailor, 1857) 

„Le aducem la cunoştinţă principilor aleşi ai Indiei, că toate contractele şi acor-
durile, care au fost încheiate de onorabila Societate a Indiilor Răsăritene sau de către 
altcineva în numele acesteia, le acceptăm şi le vom respecta literă cu literă, având 
încrederea că şi ei vor face la fel.

Nu intenţionăm să extindem teritoriile domeniilor pe care le deţinem în prezent: 
şi până ce nu vom tolera ca agresiunea îndreptată împotriva moşiilor şi drepturilor 
noastre să rămână nepedepsită, nu vom permite nici tulburarea liniştii moşiilor al-
tora. Vom respecta drepturile, demnitatea şi onoarea principilor băştinaşi, ca pe ale 
noastre şi ne dorim ca ei, ca supuşi de-ai noştri ce sunt, să se bucure de bunăstarea şi 
progresul social, care pot fi roadele numai ale unei păci interne şi ale unei guvernări 
bune. (…)

Declarăm din voinţa şi plăcerea noastra regală, că pentru credinţa sa religioasă 
nimeni nu poate avea privilegii, nu poate fi hărţuit sau tulburat, indiferent de rasa 
de care aparţine, că supuşii noştri, pe cât posibil, indiferent de rasa şi religia de care 
aparţin, vor fi angajaţi liber şi fără părtinire în oficiile aflate în serviciul nostru pentru 
a îndeplini acele sarcini, care corespund pregătirii, nivelului de educaţie, capacităţilor 
şi personalităţii lor.”  (Proclamaţia reginei Victoria, 1858)

În India, militarii băştinaşi (şipaii) au năvălit 
în decursul conflictului peste aşezările engleze 
necruţând viaţa nimănui

Ce motive au stat la baza 
acestor atrocităţi reciproce? 

[ T ]

Să stabilim, ce s-a schimbat 
în sistemul administrativ din 

India? Să trecem în revistă drep-
turile pe care regina se angajează 
să le respecte! Ce a determinat 
schimbările menţionate în sursă? 
[ T ]

Atacul burilor împotriva unui tren blindat en-
glezesc. Coloniştii olandezi din Africa de Sud 
s-au retras mai spre nord în prima jumătate 
a secolului al XIX-lea dinaintea coloniştilor 
englezi. Dar la sfârşitul secolului al XIX-lea pe 
pământurile lor s-au descoperit diamante, de 
aceea britanicii au vrut să pună stăpânire şi pe 
noua lor patrie. Acest lucru s-a realizat abia 
după mai mulţi ani de confruntări sângeroase

Ce tactică de luptă au între-
buinţat burii împotriva en-

glezilor? De ce s-a reuşit înfrânge-
rea burilor abia cu mari eforturi şi 
după lupte înverşunate? ? [ T ]
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FRANŢA ŞI 
COLONIILE SALE   

„Dar oare este Franţa doar o putere continentală? Şi în acelaşi 
timp, este oare Franţa cea de-a doua putere maritimă a lumii? 
(...) De aceea fiecare bucăţică a imperiului nostru colonial, şi 

pe cea mai mică, trebuie să o considerăm sfântă (...) Să aruncăm o privire pe harta 
lumii şi să vedem cu câtă grabă febrilă îşi întemeiază pieţe naţiunile, care sunt priete-
nii sau concurenţii noştri. (...) să vedem, cu câtă sârguinţă îşi revendică drepturile lor 
asupra tărâmurilor încă neexplorate în Africa, în Asia unde bogăţiile sunt atât de în-
semnate, mai cu precădere în acest imens Imperiu Chinez. (...) Presupun, China nu ne 
va declara război; iar noi, în ceea ce ne priveşte de asemenea nu dorim să-i declarăm 
război. (...) Dorim doar să ne instalăm durabil la gurile Fluviului Roşu (...)”  (Cuvântarea 
primului ministru francez Jule Ferry, 1883)

  „Noi nu suntem insulă ca Anglia. (...) Pe noi nu ne împrejmuiesc munţi şi mări, precum 
pe Spania. Noi suntem în mijlocul Europei civilizate. (...) Doar atunci vom putea fi 
puternici, dacă ne păstrăm fiecare bucăţică de forţă de care dispunem. (...) De aceea 
aveam nevoie de forţă, ca tocmai astfel să împiedicăm descompunerea păcii; fiindcă 
dacă domniile voastre vă veţi aventura în operaţiuni prin lumea mare, cine ştie, dacă 
nu cumva unele puteri vor născoci ceva, (...) oare dacă pacea va fi descompusă, inte-
resele noastre nu vor necesita să dispunem de fiecare resursă pentru a impune a fi 
respectaţi aşa cum merităm? Iar dacă spre nefericirea noastră am fi atacaţi, ce ires-
ponsabilitate uriaşă i-ar apăsa pe aceea, care au azvârlit o parte din forţele noastre în 
Indochina.”  (George Clemenceau, liderul Partidului Radical, 1883)

Ce alternative politice putem cunoaşte din cele două surse? Ce interese şi scopuri 
politice, economice şi ideologice se ascund în spatele acestor puncte de vedere? Faţă 

de cine are suspiciuni Clemenceau? Să interpretăm, ce înţelege Clemenceau prin menţi-
nerea păcii? Să privim pe hartă, despre care cele două teritorii este vorba în sursă? [ T ]

Caricatură înfăţisându-l pe politicianul francez radical Clemenceau, nemilosul şi confruntarea anglo-franceză pentru colo-
nii. Francezii, ajungând la Nil s-au izbit de englezi după care au dat retragerea (1898)

Care elemente ale caricaturii fac aluzie la nemilozitatea şi radicalimsul lui Clemen-
ceau? În ce basm cunoscut plasează caricaturistul confruntarea anglo-franceză pen-

tru colonii?  [ O ]  

COLONIILE GERMANIEI ȘI ALE PUTERILOR MAI MICI

Politici coloniale în a doua jumătate a secolului al XIX-lea

Să prezentăm intenţiile ţărilor cu aspiraţii coloniale!  În ce zone au ajuns aceste intenţii în conflict unele cu altele? Să facem 
o comparaţie dintre ritmul de expansiune a celor trei mari puteri evidenţiate pe hartă! Să analizăm în baza hărţii legătura 

dintre expansiunea colonială şi exportul de capital! [ T ]  
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„Noi, Moştenitorii Înfloritorului Tron al Înaintaşilor Noştri jurăm cu plecăciune şi 
solemnitate pe Întemeietorul Casei Noastre Imperiale şi pe toţi ceilalţi Înaintaşi Impe-
riali că în semn de continuare a acelei excelente politici, care este în armonie cu Cele 
Cereşti şi Cele Pământeşti, menţinem şi continuăm spre a evita desfrâul străvechea 
formă de guvernare.

Luând în considerare direcţia progresistă a treburilor Omenirii şi în paralel cu pro-
gresul civilizaţiei (…) considerăm de dorit să înfăptuim legile de bază. (…)  

1.Întemeiem o adunare convocată în număr mare şi vom decide orice afacere a 
ţării în discuţii publice.

2. Fiecare clasă, superioară şi inferioară, se va uni în interesul propăşirii bunăstării 
economiei şi naţiunii noastre.

3. Fiecare funcţionar civil şi militar, precum şi oamenii simpli vor avea posibilitatea 
să îşi îndeplinească aspiraţiile, astfel încât nu va mai fi printre noi vreun nemulţumit. 

4. Punem capăt obiceiului de bază din vremurile anterioare şi fiecare activitate va 
corespunde principiilor dreptăţii universale. 

5. Dăm de ştire întregii lumi acest lucru şi astfel ne consolidăm Imperiul (…)”  (Ju-
rământul împăratului Mutsuhito, 1868)  

Să stabilim, ce direcţie indică împăratul dezvoltării? Să evidenţiem cele mai impor-
tante scopuri! Cum se raportează acestea faţă de starea din trecut? [ T ]
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Marea Britanie a tratat inechitabil nu doar coloniile ci şi pe irlandezi. În Irlanda (pe care încă Cromwell pusese 
stăpânire la mijlocul secolului al XVII-lea) pământurile au fost obţinute de englezi, în timp ce irlandezii adesea erau 
expuşi foametei cumplite. În timpul dominaţiei engleze sute de mii de irlandezi au emigrat peste ocean. Irlandezii 
şi-au pierdul limba, dar religia lor catolică le-a conservat identitatea.

În secolul al XIX-lea irlandezii au revendicat autoguvernarea (Home Rule). Liberalii englezi au fost dispuşi să o acor-
de, sperând că în acest fel vor reuşi să stopeze aspiraţiile secesioniste ale irlandezilor şi vor câştiga voturile acestora. Gla-
dstone a înaintat parlamentului de două ori (1886, 1893) proiectul său referitor la autoguvernarea irlandeză, dar acesta 
a fost respins de ambele ori. Astfel, englezii au reuşit să menţină ordinea publică în Irlanda doar prin starea de asediu, 
ceea ce a însemnat suspendarea din când în când a drepturilor cetăţeneşti. Irlandezii au recurs la acţiuni teroriste – iar 
guvernul lui Gladstone a recurs de mai multe ori la represalii  sângeroase împotriva autorilor atentatelor. 

În 1905 în Irlanda a luat fiinţă un partid pe baze naţionale conţinând un program de desprindere de Marea 
Britanie (Sinn Fein). Acesta a organizat acţiuni militare. Parlamentul a acceptat Home Rule în 1914, dar ca reacţie la 
aceasta a izbucnit revolta protestanţilor care doreau menţinerea suveranităţii engleze, astfel că aplicarea legii a fost 
suspendată.suspendată.

Marea Britanie a tratat inechitabil nu doar coloniile ci şi pe irlandezi. În Irlanda (pe care încă Cromwell pusese 

Împăratul japonez inaugurează târgul produselor industriale de la Tokio din anul 1904

În ce măsură reflectă evenimentul modernizarea Japoniei? În care detalii ale imaginii poate fi recunoscut specificul japo-
nez, combinaţia dintre tradiţii şi inovaţii? [ T ]

Să discutăm, cum i-a înăbuşit în sânge Anglia constituţională pe irlandezi! Să comparăm situaţia irlandezilor cu cea a altor 
minorităţi europene din epoca respectivă! [ O ]

JAPONIA PE DRUMUL 
MODERNIZĂRII  
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„Dar am coborât – şi nu mi-am mai delectat privirea cu imaginea Dublinului. (…) 
pe străzi; m-am trezit în mijlocul foametei şi a suferinţelor. O mizerie cumplită cum nu 
am mai văzut niciodată niciunde! (…) Oameni cu picioarele desculţe şi copii pe jumă-
tate goi mişună peste tot; zdrenţele murdare le cad de pe trup ca bucăţile de piele 
arsă. Prăvăliile lor joase şi le împânzesc cu zdrenţe, dintre care unele agăţate pe prăjini 
atârnă din etajul unu sau al doilea în loc de firmă pentru prăvălie. Dacă aş vedea toate 
acestea pe acoperişul caselor sau pe câmp, aş crede că le-au pus ca sperietoare de 
ciori. Şi ce crezi, ce fac cu aceste vechituri? Le folosesc ca haine, dragă prietene, iar 
cine le vinde e la fel de zdrenţuros. 

     Am văzut o femeie cu un copil atrofiat la sânul ei galben-verzui, care a căzut de 
pe picioare în mijlocul străzii, atât era de palidă. (…) Nu departe de aici s-a prăbuşit 
o casă, am auzit zgomotul prăbuşirii şi am văzut şi praful ce s-a ridicat. Soarta cruntă 
nu i-a cruţat pe locuitori – căci i-a lăsat în viaţă.”  (Szemere Bertalan: Călătorie în străi-
nătate, 1838)

    „Există două clase numeroase şi mari vecine cu sărăcia în care mai repede sau 
mai târziu o să se scufunde. Una este cea a micilor arendaşi, care deţin 10-12 iugăre 
de pământ, pentru care plăteşte arenda cu produse, iar cealaltă este cea a zilierului, 
care îşi primeşte în arendă cele două iugăre de pământ, de la cel pentru care trebuie 
să lucreze în permanenţă. De fapt ambii sunt muncitori, căci celuilalt nu-i rămâne mai 
mult decât ca să îşi poată hrăni familia, iar acestalalt capătă doar atâta pâmânt încât 
să poată trăi cu ai săi de pe o zi pe alta. Şi doar aceste două categorii de muncitori, 
care deţin pământ, au din ce trăi, alţii n-au. Şi tocmai de aceea toţi vor să aibă pământ, 
ceea ce ridică şi mai mult preţul arendei (…) Arenda [preţul arendării] fiind mare, iar 
o parte a câştigului trebuind a-l investi la început în moşie, sărmanul arendaş tocmai 
atunci e jefuit de bănuţii lui, când ar avea cea mai mare nevoie de ei. 

    Dacă se gospodăreşte prost, nu ştie să se descurce, căci rămâne îndatorat şi îşi 
pierde arenda; dar nici dacă își dă silinţa nu câştigă, căci stăpânul pământului văzând 
că moşia e în câştig, ridică preţul arendei fiind sigur de faptul că mulţimea de arendaşi 
e dispusă să se învoiască la orice.

      Simţind muncitorul că nici cu sârguinţă, nici cu economisire nu ajunge să îşi 
pună ceva deoparte pentru zilele bătrâneţii, se căsătoreşte devreme, ca astfel copiii 
să crescă mari înainte de declin, care apoi să-l salveze de la cerşit (…)

      Dar consecinţa acestei incertitudini în viaţa şi în avutul omului, care se datorea-
ză păcatelor din agricultură, mai provine şi din faptul că arendașii englezi şi scoţieni, 
de la care cei irlandezi ar avea ce învăţa, (…) nici cel mai bogat câştig nu-i atrage în 
această ţară.”  (Szemere Bertalan: Călătorie în străinătate, 1838)

Să adunăm din sursă caracteristicile modului de viaţă al irlandezilor! Să arătăm care 
sunt motivele mizeriei! Cum vede Szemere rolul Marii Britanii? Din cauza căror factori 

consideră lipsită de perspectivă situaţia irlandezilor?  [ T ]

Caricatură englezească despre primul ministru 
englez Gladstone, care a propus autonomie 
pentru irlandezi

Cum a primit camera inferi-
oară britanică propunerea 

primului ministru? Ce părere are 
caricaturistul în această privinţă?  
[ O ]

Emigranţi irlandezi

Ce atmosferă degajă imagi-
nea? Care detalii lasă această 

impresie?  [ O ]
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ALIANŢA CELOR TREI ÎMPĂRAŢI  După realizarea uni-
ficării Germaniei, Bismarck temându-se de o revanşă 
franceză, s-a străduit să izoleze Franţa. El s-a apropi-
at de Rusia marginalizată după Războiul Crimeii, ca nu 
cumva aceasta să se orienteze spre francezi. La alianţa 
celor două mari puteri a aderat şi Ausztria (Monarhia 
Austro-Ungară), care dorea stabilitate în politica ex-
ternă. Aşa-numita alianţă a celor trei împăraţi a în-
semnat colaborarea dintre cele trei dinastii istorice ale 
Europei.

Însă între Rusia şi Monarhia Austro-Ungară s-au ivit 
nişte contradicţii acute privind Balcanii. Descom-
punerea Imperiului Otoman a oferit şanse noi de ex-
pansiune. Prin întărirea popoarelor din acel spaţiu şi 
înfiinţarea câtorva state (Grecia, Serbia, Muntenegru, 
România) marile puteri şi-au ascuns propriile aspiraţii 
în spatele aspiraţiilor naţionale locale. 

În secolul al XIX-lea în Balcani au avut loc de mai 
multe ori revolte, confruntări violente între turci şi po-
pulaţia asuprită, respectiv între locuitorii mahomedani 
şi cei creştini. Acestea au escaladat în Bulgaria transfor-
mându-se într-o răscoală, pe care turcii au înăbuşit-o 
cu cruzime (1875). La conferinţa convocată pentru a 
găsi soluţii la criza creată, sultanul s-a arătat dispus la 
compromis, dar a respins autonomia Bulgariei şi pe 
cea a Bosniei – Herţegovina. Ţarul, asumându-şi ro-
lul de protector al popoarelor creştine din Balcani, s-a 
folosit de ocazia dată şi a pornit război. La Budapesta 
diplomaţia ţaristă a încheiat o înţelegere cu Monarhia 
(1877). Conform acesteia, în cazul în care Monarhia ră-
mâne neutră în conflictul ruso-turc, Rusia se va mulţu-
mi cu sudul Basarabiei şi îşi dă acordul, ca Monarhia să 
ocupe Bosnia – Herţegovina.

În războiul care a pornit (1877-1878), trupele ru-
seşti sprijinite atât de sârbi, cât şi de români au fost 
la început stăvilite de trupele turceşti. Însă străpun-
gând Munţii Balcani ruşii au putut înainta fără pro-
bleme. În apropiere de Istambul turcii au cerut pace 
(San Stefano) şi au acceptat – cu excepţia Istambulului 
– pierderea întregului Balcan. Ruşii au creat Bulgaria 
Mare aflată sub influenţa lor. Doar sudul Basarabiei a 
ajuns sub stăpânire rusă. Marile puteri însă nu au fost 
de acord cu o extindere atât de mare a intereselor ru-
seşti. Printr-o acţiune comună au constrâns Imperiul 
Ţarist ca reglementarea acestei chestiuni să se facă de 
către un congres internaţional. Congresul de la Ber-
lin (1878) nu a recunoscut Bulgaria Mare şi a lăsat în 
Balcani teritorii importante sub dominaţia turcilor. 
Sub suveranitate rusă a trecut doar sudul Basarabiei. 
Monarhia a ocupat Bosnia – Herţegovina (1878). În 
privinţa rezultatului final, pe lângă decizia Marii Brita-
nii în mod decisiv a contat şi cea a Germaniei. Bismarck 
şi-a dat seama, că din cauza diferendelor din Balcani, 
nu va putea păstra ca aliate ambele imperii cel aus-
tro-ungar şi cel rus. El s-a decis pentru Monarhia Aus-
tro-Ungară, ceea ce a dus la destrămarea treptată a 
alianţei celor trei împăraţi. 

CONTURAREA UNOR SISTEME DE ALIANŢE NOI  Co-
laborarea începută la congresul de la Berlin, Bismarck 
şi ministrul de externe al Monarhiei, contele Andrássy 
Gyula, au consolidat-o printr-o alianţă. Dubla Alianţă
(1879) a însemnat pentru Germania un sprijin împotriva 
francezilor, iar pentru Monarhie unul împotriva ruşilor. 
Prin aderarea Italiei, care ajunsese în conflicte cu Franţa 
pe tărâmul politicii coloniale, a luat fiinţă Tripla Alianţă
(1882) la care a aderat apoi şi România (1883). 

Rusia a rămas în Europa fără aliaţi în timp ce în Asia a 
ajuns în conflict cu englezii. Franţa izolată a căutat aliaţi 
împotriva Germaniei. Între cele două state nu au existat 
diferende coloniale. Însă din cauza diferenţei de regimuri 
politice din Rusia şi Franţa încheierea alianţei s-a tergiver-
sat (1893). Marea Britanie a rămas pe dinafară sistemelor 
de alianţe, dat fiind faptul că era în competiţie pentru colo-
nii cu Rusia şi cu Franţa, în timp ce în chestiunea orientală a 
sprijinit Monarhia Austro-Ungară. 

CUCERIRILE RUSEŞTI DIN ASIA  După înfrângerea su-
ferită în Războiul Crimeii Rusia a dorit prin noi cuceriri 
în Asia să îşi refacă prestigiul pierdut. Din a doua jumă-
tate a secolului până la începutul secolului XX, rând pe 
rând a adus statele nomade şi seminomade ale Asiei 
Centrale sub dependenţa sa. Ajungând însă în Afga-
nistan (1885) s-a izbit de britanici, care purtau grija im-
periului lor colonial din India şi care au blocat înaintarea 
ruşilor. Afganistanul a devenit un stat tampon între 
imperiul rus şi cel britanic. Rusia şi-a extins teritoriul şi 
în detrimentul Chinei, care era cea mai mare piaţă din 
Asia. Uriaşa ţară a ajuns într-o situaţie de semicolonie, 
iar puterile europene au împărţit-o în zone de influen-
ţă. Pătrunderea europenilor a lezat tradiţiile chineze şi 
a cauzat mizerie maselor de oameni.  Răscoala izbucni-
tă împotriva europenilor (revolta Taiping, 1850-1864) a 
fost înfrântă de puterile europene, obligând China să 
îşi deschidă complet toate pieţele (al doilea război al 
opiumului, 1860). 

Punctul de pornire al cuceririlor ruseşti din Orientul 
Îndepărtat a fost obţinerea unui port maritim neafectat 
de gheţuri în tot timpul anului, Vladivostok (1860). Pe 
acesta au vrut la începutul secolului să îl conecteze prin 
linia de cale ferată transsiberiană de Moscova situată 
la mare distanţă. Şi-au extins influenţa şi asupra Manciu-
riei însă acolo s-au izbit de japonezi. Japonezii s-au pu-
tut baza şi pe sprijinul britanicilor, pe care i-a îngrijorat 
expansiunea rusească. Japonezii – încă înainte de con-
struirea căii ferate transsiberiene – i-au atacat pe ruşi în 
Manciuria. În războiul ruso-japonez (1904-1905), ţara 
insulară i-a înfrânt pe ruşi atât pe uscat (Mukden), cât 
şi pe apă (Strâmtoarea Tsushima). Puterile europene au 
rămas surprinse, deşi înfrângerea rusească a fost logi-
că: liniile lor de aprovizionare au fost nefuncţionale, în 
timp ce Japonia a fost mult mai aproape de câmpul de 
operaţiuni, iar armata japoneză modernizată a fost cu 
mult mai combatantă. În urma războiului japonezii au 
obţinut Manciuria eliminându-i pe ruşi din acea zonă.

30. Formarea sistemelor de alianţe
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FORMAREA ANTANTEI  La cumpăna dintre secole, în 
politica dintre marile puteri s-a produs o importantă 
schimbare. Germania, datorită dezvoltării sale econo-
mice, a devenit puterea conducătoare a Europei, în timp 
ce Franţa a rămas în urmă în această cursă, iar Rusia a 
slăbit în mod categoric. În politica britanică, care a ţinut 
mereu cont de interesele imperiului său colonial a înce-
put să se arate semne de schimbare. 

Pentru Marea Britanie Germania a început să de-
vină periculoasă atât pe continent, cât şi în politi-
ca colonială. Totodată, Franţa a slăbit, iar la Fesho-
da (1898) a recunoscut întîietatea britanicilor în cur-
sa pentru colonii. Astfel, Marea Britanie a încetat să 

mai sprijine Germania şi s-a alăturat Franţei. Astfel 
a luat fiinţă „înţelegerea cordială” (entente cordial, 
1904) după care alianţa franco-engleză a fost numită 
apoi antanta. Din cauza schimbării raportului de forţe 
franco-germane şi a slăbirii ruşilor, britanicii au înce-
put să se apropie şi de Rusia, care era deja aliata Fran-
ţei (alianţă anglo-rusă, 1907). Prin aceasta a luat fiinţă 
tripla antantă împotriva Triplei Alianţe. Europa s-a 
divizat în două sisteme de alianţă opuse una celeilalte, 
care ameninţa cu izbucnirea unui mare război. În ace-
laşi timp, puterea economică mondială reprezentată 
acum de Statele Unite nu s-a angajat în niciun sistem 
de alianţe.  

ARHIVĂ

ALIANŢA CELOR TREI 
ÎMPĂRAŢI   

„(...) Iar pentru că în sfârșit ţarul Alexandru, bazându-se pe 
relaţiile noastre personale, mi-a cerut să îmi exprim părerea 
(...) nu m-am mai putut eschiva (...) instrucţiunile mele au 

fost formulate în sensul că prima noastră dorinţă este menţinerea prieteniei dintre 
marile monarhii, care au de pierdut mai mult în urma unor revoluţii decât ar câștiga 
din confruntarea dintre ele. Dacă acest lucru, spre părerea noastră de rău, între Rusia 
şi Austria nu e posibil, tocmai că l-am mai putea suporta, dar ca prietenii noştri să 
câştige sau să piardă bătălii unul contra celuilalt – asta nu, ca unul dintre ei să fie atât 
de grav rănit sau afectat, ca tocmai acest lucru să pună în pericol poziţia independen-
tă de mare putere cu drept de amestec în politica europeană.”  (Bismarck: Gânduri şi 
rememorări, a apărut în 1915)   

Relaţia dintre care mari puteri 
analizează textul? Ce legături 

au unit marile puteri menţionate 
şi ce anume le-a poziţionat pe po-
ziţii adverse? În faţa cărei alegeri 
fundamentale de politică externă 
a stat Germania ca mare putere? 
Să apreciem în baza textului cum 
a decis Bismarck? Este această de-
cizie univocă?[ T ]

Alianţa celor trei împăraţi şi chestiunea orien-
tală

Să trecem în revistă factorii 
care au întărit şi cei care au 

slăbit alianţa celor trei împăraţi! Să 
comparăm modificările teritoriale 
ale păcii de la San Stefano cu cele 
ale Congresului de la Berlin! Să sta-
bilim, care factori au îngreunat re-
glementarea durabilă în Balcani! [ T ]

1
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„Noi – care respingem orice război care nu serveşte interesele generale ale ome-
nirii – desigur respingem şi acel război, pe care l-a stârnit dorinţa de cucerire a curţii 
ţariste. Pâraiele de lacrimi vărsate pentru »fraţii creştini« este o iluzie optică: cu aşa 
ceva vor să-i păcălească pe oamenii sentimentali.

Prea bine se poate că împotriva acesteia vin cu argumentul: în acest război e vor-
ba exclusiv de interesele oamenilor, de »eliberarea fraţilor creştini de sub barbarie«. 
Dar oare chiar acesta să fie adevăratul motiv al Rusie? A văzut oare cineva vreodată, 
ca o conducere tiranică să pornească un război de eliberare în interesul altor popoa-
re? Este oare credibil, ca o conducere – precum a făcut guvernul rus în Polonia – a ma-
sacrat mii şi mii de oameni, iar acum să sprijine în mod serios revolta popoarelor răs-
culate împotriva expoatării tiranice?”  (Frankel Leo, lider maghiar al muncitorilor, 1877) 

Participanţii la Congresul de la Berlin. În 
mijloc, Bismarck dă mâna cu ministrul de 
externe rus, în dreapta sa, ministrul de ex-
terne al Monarhiei Austro-Ungare, contele 
Andrássy Gyula

În ce măsură exprimă ima-
ginea dilemele politice ale 

congresului?  [ T ]

Să stabilim, despre care eve-
niment îşi exprimă Frankel 

Leo părerea! Cum vede liderul 
muncitorilor politica Rusiei pri-
vitoare la Balcani? În ce poate să 
se deosebească aprecierea şi ar-
gumentaţia sa de părerea păturii 
conducătoare maghiare din acea 
vreme? [ T ]

CONTURAREA UNOR SISTEME DE 
ALIANŢE NOI  

„Art. 1 În cazul în care unul dintre imperii va fi atacat 
de către Rusia, în ciuda aşteptărilor şi dorinţei since-
re a onoratelor părţi contractante, ambele onorabile 

părţi contractante sunt datoare să acorde reciproc ajutor cu toată puterea militară 
a imperiilor lor şi ca atare să încheie pace numai împreună şi în baza unei înţelegeri.

   Art. 2  În cazul în care onorabilele părţi contractante ar fi atacate de către o altă a treia 
putere, cealaltă onorabilă parte contractantă se angajază nu doar că nu va acorda 
ajutor puterii atacatoare a aliatei sale, ci cel puţin dă dovadă de o neutralitate binevo-
itoare faţă de onorabila parte contractuantă. În cazul în care însă atacatorul va primi 
sprijin din partea Rusiei, fie sub forma unei cooperări active sau a regulamentelor 
militare – intră în vigoare neîntârziat angajamentul acordării totale de ajutor militar 
prevăzut de prezentul articol...”  (Dubla Alianţă, 1879)

Cine sunt părţile contractante? Cu ce scop au creat această alianţă? În primul rând, 
împotriva cărei mari puteri este îndreptată ea? Ce angajamente concrete conţine tra-

tatul de alianţă? Ar primi, în baza tratatului, una dintre părţile contractante ajutor militar, 
dacă ar ataca Rusia? [ T ]

„Art. 1   Onorabilele părţi contractante îşi promit reciproc pace şi prietenie şi că 
nu vor adera la nicio alianţă şi nu îşi asumă niciun angajament, care ar fi îndreptat 
împotriva unuia dintre statele lor.

Art. 2  În cazul în care Italia, fără să fie direct provocată, ar fi atacată de Franţa,  ce-
lelalte două onorabile părţi contractante se obligă să acorde din toate puterile sale 
ajutor şi sprijin părţii atacate. Aceeaşi obligaţie este valabilă şi pentru Italia în cazul în 
care Franţa declanşează atac împotriva Germaniei. (...)

Art. 4  Dacă vreuna dintre puterile neparticipante la prezentul acord ar pune în 
pericol siguranţa unuia dintre statele participante ca parte semnatară a acordului, 
iar partea ameninţată va fi nevoită să declare război, celelalte două onorabile părţi 
contractante se angajază să dea dovadă de o neutralitate binevoitoare faţă de aliata 
lor.”  (Din Tripla Alianţă, 1882)

Care puteri au aderat la Dubla Alianţă? Să tragem concluzia din sursă, care a fost 
cauza aderării? La ce s-au obligat părţile contractante? Să apreciem interesele mari-

lor puteri, care le leagă şi care le despart! Ar putea primi Austria ajutor militar din partea 
Italiei, dacă ar fi atacată? [ T ]

Caricatură engleză despre rolul lui Bismarck. 
Macagiul este cancelarul german, iar cele două 
locomotive în mişcare reprezintă Monarhia 
Austro-Ungară, respectiv Rusia

Ce rol îi atribuie caricaturistul 
lui Bismarck şi Imperiului Ger-

man în ascensiune la congresul de 
la Berlin? Cum şi-ar fi dorit politica 
engleză să fie schimbată direcţia 
şinelor de către macagiu?  [ O ]
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„1. Dacă Franţa va fi atacată de Germania sau de Italia sprijinită de Germania, Rusia 
îşi va folosi întregul său arsenal pentru a ataca Germania. Dacă Rusia va fi atacată de 
Germania sau de Austria sprijinită de Germania, Franţa îşi va folosi întregul său arse-
nal pentru a porni război împotriva  Germaniei.

2. În cazul în care Tripla Alianţă sau vreuna dintre puterile care o compun ar de-
clanşa mobilizare generală, Franţa şi Rusia, după ce vor fi informate despre această 
măsură şi fără ca în prealabil să fi fost necesar a se sfătui, îşi mobilizează numaidecât 
şi fără întârziere efectivul total de trupe armate pe care le va deplasa cât mai aproape 
de frontieră. 

3. Forţele disponibile, care trebuie folosite împotriva Germaniei vor consta din 
1300000 de persoane din partea Franţei şi din 700-800000 din partea Rusiei.

Aceste forţe îşi încep neîntârziat şi cât mai grabnic funcţionarea pentru ca Germa-
nia să fie obligată să lupte atât în răsărit, cât şi în apus.

4. Statele majore ale celor două state armate se vor consfătui în permanenţă.” (Din 
punctele tratatului de alianţă ruso-franceză, 1893)

Sisteme de alinţă până la răscrucea secolelor XIX-XX

Să numim sistemele de alinţă menţionate 
pe hartă! Să enumerăm membrii alianţelor! 

Care mare putere europeană a rămas pe dina-
fara sistemelor de alianţă! Să prezentăm factorii 
de coeziune a alianţelor! Să comparăm situaţiile 
geopolitice ale celor două sisteme de alinţă!  [ O ]  

Să stabilim, împotriva cui 
este îndreptată alianţa! Să 

arătăm care au fost cauzele în-
cheierii alianţei de către cele două 
mari puteri! Ce probleme au tre-
buit evitate, pentru a se naşte ali-
anţa? Ce consideră tratatul a fi un 
semn al pericolului de război?  [ T ]

CUCERIRILE RUSEŞTI DIN ASIA  

Caricaturi franceze despre începutul şi sfârşitul războiului ruso-japonez

La ce rezultat s-a aşteptat caricaturistul? Cum reprezintă el Japonia la începtul războiului, şi cum o face la sfârşitul acestuia? 
Cum reprezintă el răspunsul marilor puteri la evoluţia evenimentelor? [ T ]
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Expansiunea rusească în Asia 

Să stabilim, prin ce s-a deosebit expansiunea rusească de colonialismul clasic? Să 
enumerăm acele regiuni în care ruşii s-au izbit de rezistenţă! Din ce motiv? Să arătăm 

cu ajutorul hărţii, că în China a fost valabil principiul porţilor deschise! [ T ]  

Înfrângerea flotei ruseşti la Tsushima 

De ce au ajuns în conflict Ru-
sia şi Japonia? Căror factori 

s-a datorat victoria japonezilor? 
[ T ]

FORMAREA ANTANTEI  
„§ 1. Guvernul Maiestăţii Sale britanice declară, că nu are 
în vedere schimbarea situaţiei politice a Egiptului.

      Guvernul Republicii Franceze declară din partea sa, că nu va împiedica acţiunile Angliei 
în această ţară (...)

§ 9. Cele două guverne cad de acord că vor acorda una alteia sprijin diplomatic pen-
tru realizarea condiţiilor prezentei declaraţii.” (Acord anglo-francez, 1904)

„I.1  Marea Britanie se obligă că nu aspiră să obţină pentru ea şi nu va sprijini în in-
teresul supuşilor britanici sau a unei a treia puteri niciun fel de concesie politică sau 
economică, precum concesiunarea căilor ferate, a băncilor, a telegrafului, a drumurilor, 
trasporturilor, etc., dincolo de linia care începe la Kaski-Sirinel şi care trece prin Isfahan, 
Jezden şi Hakin şi care se termină la frontiera persană la punctul de întâlnire a frontie-
relor ruso-afgane (...)

2. Rusia, în ceea ce o priveşte, se obligă că nu aspiră să obţină pentru ea şi nu va spri-
jini în interesul supuşilor ruşi sau a unei a treia puteri niciun fel de concesie economică 
(...) de la frontiera afgană trecând prin Gazik, Birdjand, Kerman până dincolo de linia ce 
se termină la Bender Abbas şi nu pune piedici în mod direct sau indirect în faţa acelor 
concesii, pe care le sprijină guvernul englez.

II.4  Guvernele Rusiei şi Angliei declară, că recunosc în direcţia Afganistanului princi-
piul comerţului egal

III.8  Cele două onorabile părţi contractante se obligă să respecte integritatea terito-
rială a Tibetului (...)”  (Tratat ruso-britanic, 1907) 

Datele cursei pentru construirea unei flote 

Să stabilim, care ţară şi-a dezvoltat cel mai intens flota şi care cel mai puţin! Să com-
parăm la fiecare ţară în parte ritmul creşterii flotei şi cel al forţelor armate de uscat şi 

în baza acestora să caracterizăm situaţia militară a fiecărei ţări!  [ T ]

Ce fel de divergenţe au regle-
mentat marile puteri menţi-

onate în ambele surse? Ce fel de 
aspiraţii în politica colonială pot 
fi deduse din tratat? Enumeraţi 
zonele de confruntare menţiona-
te în tratat! Ce procese politice şi 
economice au favorizat semnarea 
tratatului? Cât e de mare puterea 
internă de a se menţine alianţele?  
[ T ]

Desen imortalizând momentul încheierii înţe-
legerii cordiale (entente cordiale)

Să trecem în revistă referirile 
cu aspect politic şi istoric ale 

desenului! Ce aminteşte din toate 
acestea de confruntările din seco-
lele anterioare? Cu ce scop a fost 
realizat desenul? Să proiectăm un 
desen despre alianţa ruso-franceză 
şi cea ruso-britanică! [ T ]
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Sisteme de alianţă până la începutul secolului 
XX

Să stabilim cum s-a modifi-
cat compoziţia alianţelor la 

începutul secolului! Să prezentăm 
cauzele schimbărilor! Pentru care 
dintre marile puteri a ajuns să fie 
mai dezavantajoasă situaţia? Să 
evaluăm alianţele din punctul de 
vedere al forţei interne de coezi-
une!  [ T ]  

Pu
nc

te
 d

e 
ve

de
re

 

Înfrângerea suferită din partea Prusiei, rămânerea în urmă a economiei sale faţă de ţările concurente, recunoaşterea 
întâietăţii englezilor, blocajul creşterii populaţiei, corupţia, toate acestea au presat societatea franceză. Starea generală 
proastă a societăţi s-a manifestat din când în când şi prin intensificarea xenofobiei şi a antisemitismului. 

Antisemitismul şi antigermanismul s-au manifestat consecutiv în cazul hărţuirii căpitanului Dreyfus născut într-o fa-
milie de evrei din Alsacia (deci de origine germană). Căpitanul a fost condamnat pentru spionaj (1894), pe nedrept, cum 
s-a adeverit ulterior. A fost transportat pe Insula Diavolului situată în zona tropicală a Americii de Sud. Guvernul – în ciuda 
nevinovăţiei lui Dreyfus – a vrut să muşamalizeze cazul. Sub conducerea lui Émil Zola presa a declanşat o campanie pentru 
eliberarea căpitanului, dar în ciuda evidentei sale nevinovăţii, a fost eliberat din închisoare abia după mai mulţi ani (1906).eliberarea căpitanului, dar în ciuda evidentei sale nevinovăţii, a fost eliberat din închisoare abia după mai mulţi ani (1906).

Înfrângerea suferită din partea Prusiei, rămânerea în urmă a economiei sale faţă de ţările concurente, recunoaşterea 

eliberarea căpitanului, dar în ciuda evidentei sale nevinovăţii, a fost eliberat din închisoare abia după mai mulţi ani (1906).

Să arătăm şi să discutăm ce legătură există între problemele nerezolvate de natură 
socială, economică şi politică şi aversitatea faţă de o minoritate, în cazul aceasta faţă 

de evrei!  [ O ]

„În acea dimineaţă tristă s-au adunat mase de oameni curioşi, ca să fie martorii de-
gradării militare a căpitanului Dreyfus. Evenimentul a avut loc la Şcoala militară, care a 
făcut parte din  spaţiul expoziţiei mondiale din anul 1889. În curte accesul a fost permis 
numai ofiţerilor şi câtorva ziarişti, mulţimea s-a aflat în afara gardului – mie mi-a amintit 
de publicul prezent la execuţii. (...) La câteva minute după ora nouă a fost adus Dreyfus. 
Era în uniformă de căpitan şi patru soldaţi l-au însoţit până la generalul care a grăit astfel: 
»Alfred Dreyfus, dumneavoastră nu sunteţi demn de a purta această uniformă. În numele 
poporului francez, vă degradez.« (...)  În acel moment, Dreyfus ridicându-şi mâna dreaptă 
spre cer a exclamat: »Jur că mă degradaţi fără să fiu vinovat. Trăiască Franţa!« (...) 

     Încă mai era retragerea sa prin faţa trupelor. Expresia feţei lui Dreyfus – în timp ce a 
trecut prin faţa soldaţilor – a dezvăluit cu claritate faptul că s-a simţit nevinovat. (...)

        Dreyfus a fost dus de la faţa locului, trupele au început să se retragă. Mulţimea 
însă nu s-a dispersat. În faţa porţii s-a adunat o mulţime uriaşă, să vadă cum e escortat 
Dreyfus de la faţa locului. S-au auzit strigăte: »Dacă-l aduc aici, îl sfârtecăm!« Dar degeaba 
au aşteptat înverşunaţi. În sfârșit mulţimea plină de ură a părăsit locul degradării. Cu toate 
acestea, au fost şi persoane care au rămas impresionate de calmul de care a dat dovadă 
Dreyfus.”  (Relatarea lui Theodor Herzl căreia într-o telegramă i-a adăugat câteva lozinci scan-
date de mulţime: „Moarte trădătorilor!, Moarte evreilor!”)

Să facem un scurt rezumat al evenimetului descris! Ce scop a servit degradarea? De 
ce atitudine au dat dovadă soldaţii? Cum s-a comportat mulţimea? Cum s-a rapor-

tat reporterul faţă de eveniment? Să argumentăm afirmaţiile noastre folosind pasaje din 
sursă!  [ T ]

Degradarea lui Dreyfus şi prezentarea evenimentului într-o caricatură 

Ce concluzie putem trage din faptul că evenimentul a fost publicat pe foaia de titlu 
al revistei ilustrate cu cel mai mare tiraj din Franţa? Cum îl prezintă caricatura pe că-

pitanul Dreyfus? [ O ]
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CURENTELE MIŞCĂRII MUNCITOREŞTI  La sfârşitul se-
colului al XIX-lea, ca urmare a creşterii numărului şi rolu-
lui său în procesul de producţie, muncitorimea a devenit 
un important factor social. Puterea sa a crescut cu atât 
mai mult, cu cât masele muncitoreşti din marile uzine au 
putut fi organizate şi mobilizate mai uşor decât oricare 
altă categorie. Datorită libertăţilor cetăţeneşti (libertatea 
de întrunire, extinderea dreptului de vot) în Europa Oc-
cidentală şi Centrală s-au înfiinţat partide muncitoreşti 
importante. Partidele care au acceptat marxismul ca 
ideologie au întemeiat în 1889 la Paris o organizaţie in-
ternaţională, Internaţionala a II-a. Internaţionala – con-
form tezelor lui Marx – şi-a propus ca scop de perspectivă 
obţinerea puterii. Însă în privinţa metodelor au luat fiinţă 
trei principale curente opuse între ele. 

După ce dezvoltarea socială din Europa Occidentală 
depăşise situaţia specifică secolului al XIX-lea analizată 
de Marx, contradicţiile s-au estompat, în societate a înce-
put să crească rolul angajaţilor şi păturii de mijloc. Redre-
sarea economică şi tehnică care a durat decenii, precum 
şi pacea, a adus pentru fiecare categorie îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai. De aceea în Occident teoria revolu-
ţionară marxistă a fost regândită, au supus-o unei revi-
ziuni (revizionism). Astfel, pentru trecerea la o societate 
mai dreaptă a fost preferată tranziţia paşnică asigurată 
în cadrele parlamentarismului (idee social-democrată). 
Ca sarcini imediate ei şi-au propus introducerea votului 
universal şi secret şi obţinerea de avantaje sociale (ziua 
de lucru de opt ore, zile de sărbătoare plătite, asigurare 
de sănătate). Principalul ideolog al revizionismului Edu-
ard Bernstein a respins revoluţia proletară şi dictatura 
proletariatului. El şi-a imaginat o economie bazată pe 
proprietatea mixtă (de stat, cooperatistă şi particulară) 
prin menţinerea libertăţilor şi drepturilor democratice.

În cadrul partidelor muncitoreşti s-a declanşat o luptă 
ideologică între adepţii revizionismului şi cei ai marxis-
mului. Pentru menţinerea unităţii partidelor au militat 
aşa-numiţii centrişti, care au continuat practica revizio-
nismului, dar teoretic au rămas fideli tezelor lui Marx. În 
cele mai multe partide muncitoreşti centriştii au ajuns în 
majoritate, în altele însă revizioniştii, astfel şi în partidele 
social-democrate din Germania şi Austro-Ungaria. 

O altă cale au urmat mişcările anarhiste din ce în 
ce mai puternice de la începutul secolului.  Acestea au 
văzut în statul tot mai puternic principalul obstacol al 
libertăţilor. În numele libertăţii aceste mişcări au comis 
atentate împotriva persoanelor care reprezentau sta-
tul (de exemplu, domnitori, prim–miniştri). Anarhiştii 
– precum şi Bakunin – au apreciat că libertatea poate 
fi realizată doar în comunităţile mici conduse de ele în-
sele. Astfel, anarhismul a ajuns în contradicţie cu alte 
curente socialiste deoarece, spre exemplu, a respins 
dictatura proletariatului (dominaţia celor puţini peste 
cei mulţi). Internaţionala a exclus din rândurile sale di-
feritele orientări anarhiste. Dar anarhismul a rămas pu-
ternic în ţările mai sărace (în sudul Europei, în Rusia). 
MANIFESATREA SOCIALISMULUI CREŞTIN  Biserica 

catolică a găsit răspunsuri la provocările secolului al XIX-
lea (nedreptăţile sistemului capitalist, urbanizare, laiciza-
re, evoluţia ştiinţelor naturii, separarea bisericii de stat) 
abia în ultimul sfert al secolului. Schimbarea se leagă de 
numele Papei Leon al XIII-lea. Biserica a devenit mai 
deschisă faţă de rezultatele ştiintei şi faţă de problemele 
sociale ale vremii. Papa a sprijinit angajamentul social 
al bisericii printre muncitori – ca o faptă ce decurge din 
esenţa creştinătăţii – precum şi înfiinţarea de organiza-
ţii creştine (Circulara Rerum novarum, 1891). Din aceste 
activităţi s-a născut mişcarea socialist-creştină. Socia-
lismul creştin care şi-a propus îmbunătăţirea condiţiilor 
sociale a obţinut poziţii importante în Franţa şi Austria. 
Partidele socialist-creştine – spre deosebire de cele 
marxiste – şi-au văzut scopul nu în ascuţirea contradicţii-
lor, ci în estomparea lor. 

BOLŞEVISMUL În Rusia, reformele ce au urmat Războiu-
lui Crimeii au deschis posibilitatea dezvoltării economi-
ce. Sursa redresării a constat în descoperirea de zăcămin-
te de materii prime, în piaţă şi în apariţia capitalului străin 
atras de forţa de muncă ieftină. Astfel, muncitorimea din 
Rusia trăia în condiţii, ca cea europeană de la începutul 
revoluţiei industriale.  Ba mai mult, violenţa care a făcut 
imposibilă lupta paşnică dusă împotriva impozitelor ridi-
cate şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă din tim-
pul dictaturii ţariste au făcut situaţia şi mai disperată. 

În această ţară agrară muncitorimea s-a concentrat 
în câteva oraşe şi regiuni industriale (chiar şi în 1914 re-
prezenta doar 2% din  totalul populaţiei). În aceste centre  
a luat fiinţă Partidul Social-Democrat din Rusia (1898). 
Conducerea partidului a urmat linia centristă. Liderii 
muncitorilor – asemenea tovarăşilor lor din Occident – 
trăiau din cotizaţiile de membru la nivelul unor mici bur-
ghezi în timp ce membrii de rând care trăiau mai rău au 
devenit receptivi la ideile şi metodele radicale. Şi aşa 
– de teama poliţiei secrete ruse – liderul aripii radicale, 
Lenin, a reuşit temporar la congresul de la Londra (1903) 
să obţină majoritatea. Centriştii, care s-au delimitat de 
bolşevici (majoritari) şi-au propus preluarea puterii prin 
violenţă şi au propagat dictatura proletariatului, au fost 
numiţi menşevici (minoritari).  

 REVOLUŢIA RUSĂ DIN 1905  Din cauza sistemului ţarist 
asupritor în Rusia nu au existat condiţiile canalizării paş-
nice a tensiunilor: nu a existat o reprezentanţă parlamen-
tară, sindicate şi instituţii cu caracter social. Când ţarismul 
şi-a pierdut din prestigiu în urma înfrângerii suferite în 
războiul ruso-japonez, nemulţumirea a răbufnit cu toa-
tă forţa. Marile oraşe au fost afectate de valuri de greve. 
În Sankt Petersburg, în faţa Palatului de Iarnă al ţarului s-a 
deschis focul împotriva poporului, care însoţit de preoţii 
săi a dorit să înainteze ţarului o petiţie (ianuarie 1905). 
Măsura sângeroasă a subminat în bună parte cultul ţaru-
lui din acel regim despotic. Şi în alte părţi ale ţării au iz-
bucnit greve, răscoale revendicând libertate, iar ţăranilor 
pământ. Ţarul Nicolae al II-lea, pentru a stăvili mişcările, a 

31. Adâncirea contradicţiilor sociale, naţionale şi a celor dintre marile puteri
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anunţat introducerea de reforme. Duma cu drepturi limi-
tate a fost numit organ legislativ şi au fost lărgite libertă-
ţile cetăţeneşti. Concesiile au fost însă gândite de guver-
nul ţarist doar pentru a câştiga timp. După ce au devenit 
stăpâni pe situaţie, s-a revenit la vechiul sistem (1907)

Lenin şi-a dat seama că noua situaţie oferă o bună 
şansă pentru preluarea puterii. Scopul tactic l-a ridicat 
deîndată la nivelul unei ideologii, cea a revoluţiei per-
manente (continue). Esenţa acesteia este că revoluţia 
burgheză îndreptată împotriva ţarului va fi  transformată 
de bolşevicii din fruntea maselor în revoluţie proletară. 
Părea că revolta muncitorilor izbucnită la Moscova (de-
cembrie 1905) confi rmă teoria sa, dar revolta a fost înă-
buşită de armată. Din cauza caracterului violent al regi-
mului ţarist propaganda bolşevică s-a răspândit printre 
tot mai mulţi oameni.

ÎNTEŢIREA CONTRADICŢIILOR DINTRE NAŢIUNI  La 
răscrucea dintre secolele XIX şi XX ideea de naţiune, na-
ţionalismul nu a pierdut din forţa sa, însă nu s-a mai îm-
pletit cu liberalismul. În rândul naţiunilor marilor puteri 
acesta le-a întărit conştiinţa de superioritate, a justifi cat 
politicile coloniale sau cuceririle teritoriale. În cazul 
naţiunilor mai mici naţionalismul a devenit mai violent. 
Ele s-au străduit să unească toate teritoriile locuite de 
propria lor naţiune, chiar şi cu preţul schimbării violen-
te a situaţiei existente de faţă. În acelaşi timp, asemenea 
naţiunilor mari, şi ele îşi asupreau minorităţile. 

Toate acestea s-au referit mai accentuat în Balcani. 
Fiecare popor din Balcani (locuind pe alocuri amestecat) 
în decursul istoriei sale – adică conform istoriografi ei na-
ţionale romantice – cel puţin o dată a dominat o impor-
tantă parte a peninsulei. Aceste curente naţionaliste în 
desfășurare imediat s-au și opus una alteia. Marile puteri 
au vrut să exploateze în scopuri proprii aspiraţiile lor na-
ţionale opuse una alteia. 

De la răscrucea dintre secole politica rusă s-a alini-
at faţă de Serbia. Monarhia Austro-Ungară, pentru a 
împiedica Serbia să aibă ieşire la mare, a anexat Bosnia 
– Herţegovina (1908). Rusia, care suferise o înfrângere 
din partea  Japoniei nu s-a angajat să pornească război, 
astfel că sârbilor nu le-a rămas altceva de făcut, decât să 
protesteze împotriva acestei măsuri. 

La începutul secolului XX forţa unită a popoarelor 
balcanice a fost deja sufi cientă pentru a trece la acţiuni 
împotriva Imperiului Otoman afl at în plin declin, inca-
pabil de a se înnoi. Coaliţia dintre Serbia, Muntenegru, 
Bulgaria şi Grecia i-a învins pe otomani (Primul Război 
Balcanic, 1912). Însă când să-şi împartă teritoriile, foştii 
aliaţi au ajuns în confl ict între ei. Muntenegru, Serbia, 
Grecia şi România recent cooptată în confl ict s-au întors 
împotriva Bulgariei (al Doilea Război Balcanic, 1913), care 
suportase partea cea mai mare a poverilor războiului şi 
obţinuse cel mai întins teritoriu. Ţara afl ată la capătul 
puterilor a fost învinsă şi obligată la concesii teritoria-
le. Dominaţia turcilor a fost îndepărtată din Balcani, dar 
tensiunile nu au încetat. Balcanii au devenit „butoiul de 
pulbere al Europei”.   

ÎNTEŢIREA DIVERGENŢELOR DINTRE MARILE PUTERI  
Antanta anglo-franceză (1904) a funcţionat cu succes 
încă din anul încheierii sale. Francezi au dorit – în sfera lor 
de infl uenţă considerată a fi  nordul Africii – să  trasforme 
Marocul în colonie. Însă Germania – formal pentru apăra-
rea independenţei Marocului – de asemenea a încercat 
să îşi mărească infl uenţa în zonă (prima criză marocană, 
1905), dar Antanta a fost din nou dispusă concesiilor. La 
conferinţa de pace impusă cu forţa, prin colaborarea 
anglo-franceză Marocul a fost declarat zonă de infl u-
enţă franceză. Germanii s-au resemnat, pentru a evita 
un război. Tentativa germană s-a repetat după câţiva ani 
(cea de-a doua criză marocană, 1911), dar Antanta s-a do-
vedit din nou efi cientă. 

Germania, încercând să găsească posibilităţi pentru 
expansiunea sa teritorială, a încercat să îşi consolideze 
poziţiile în Orientul Apropiat. Ea a sprijinit înzestrarea 
armatei otomane şi a trecut având aprobarea guvernului 
otoman, la construirea liniei de cale ferată Constantino-
pol – Bagdad (1898), care ar fi  făcut posibilă o legătu-
ră rapidă între Berlin şi Golful Persic. Pentru a împiedica 
acest fapt, britanicii interesaţi în acea zonă, au ocupat 
Kuweitul. Ca răspuns la dezvoltarea industriei construc-
toare de nave de luptă germane, şi britanicii au demarat 
un vast program de înzestrare a fl otei. Lunga perioadă 
de pace, vremurile bune ale păcii par să fi  devenit din ce 
în ce mai fragile.   

ARHIVĂ

DIRECŢIILE MIȘCĂRII 
MUNCITOREȘTI

„II. (...) având convingerea că eliberarea muncii şi a omeni-
rii este posibilă doar din iniţiativa proletariatului organizat 
internaţional, care va câştiga puterea politică pentru a în-

cepe exproprierea capitalimsului şi trecerea mijloacelor de producţie în proprietatea 
obştească;

      Considerând că producţia capitalistă în avântul său de dezvoltare se va extinde trep-
tat peste toate ţările cu o cultură modernă; că dezvoltarea metodelor de producţie 
vor duce la exploatarea din ce în ce mai intensă a muncitorimii; că exploatarea din 
ce în ce mai intensivă determină asuprirea politică a clasei muncitoare, supunerea 
economică şi degradarea ei fizică şi morală; că în urma acesteia este de datoria mun-
citorilor din toată lumea să lupte din toate puterile împotriva unui regim (...) care îi 
asupreşte şi pune în pericol, în general, libera dezvoltare a omenirii;

Congresul exprimă faptul că: este nevoie de o legislaţie eficientă pentru protecţia 
muncitorilor în toate ţările în care domneşte modelul de producţie capitalist.

Frierich Engels (1828-1895), filosof şi om poli-
tic german. A avut un mare rol în răspândirea 
marxismului, precum şi în organizarea clasei 
muncitoare

1
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Ca bază a aceastei legislaţii, congresul solicită: a) cel mult 8 ore de muncă pentru 
tinerii muncitori; b) interzicerea muncii copiilor sub 14 ani.”  (Congresul de constituire 
al Internaţionalei a II-a, 1889)

„[ conducătorul Partidului Socialist din Franţa] nu are dreptate, atunci când crede 
că (...) statul este în mod exclusiv un stat de clasă şi că proletariatul nu îşi poate impu-
ne măcar o mică parte din dorinţele şi revendicările sale. În democraţie, în republică, 
unde există dreptul la votul universal, statul nu este pentru proletariat o fortăreaţă 
imposibil de cucerit. Proletariatul a şi început pătrunderea în această fortăreaţă. În 
consiliile locale, în parlament, în conducerea centrală începe să se facă resimţită influ-
enţa proletariatului şi a socialiştilor. (...) 

     Dacă în stat parţial a şi pătruns deja aceată forţă democratică, populară, soci-
alistă, şi putem spera cu toată încrederea (...) că în urma educaţiei şi a propagandei 
ea va pătrunde atât de integral, adânc şi decisiv, încât cu timpul, ca urmare a unor 
eforturi concentrate, în locul statului burghez şi oligarhic va păşi statul proletar şi 
socialist. (...) E posibil ca trecerea în statul cel nou socialist să se petreacă la fel de 
insesizabil, precum navigarea marinarilor dintr-o emisferă în alta (...)”  (Discursul soci-
alistului francez Jaurès, 1903)

Să stabilim, cum îşi imaginează Jaurès preluarea puterii? Să explicăm, de ce a fost 
denumită această concepţie revizionistă! [ T ]

Manifestaţia muncitorilor din Italia de la sfârşi-
tul secolului al XIX-lea 

Ce caracteristici ale muncito-
rimii sunt scoase în evidenţă 

de către pictor? Cum se raportea-
ză artistul faţă de cei care manifes-
tează?  [ T ]

CONSUMUL DE ALIMENTE PE CAP DE LOCUITOR ÎN OLANDA, 18521901 KG

Anii Grâu Cartofi Carne de vită  Zahăr

1852–1856 33,5 176,7 7,9 2,7

1872–1876 69,4 282,9 11,8 5,2

1892–1896 101,1 322,7 12,0 9,9

1897–1901 99,6 316,4 15,5 12,0

INTRODUCEREA SERVICIILOR ASIGURĂRILOR SOCIALE 

Ţara               Accidente                          Îmbolnăviri               Vârstă                          Şomaj

Germania 1884 1883 1889 1927

Franţa 1898* 1898*, 1930 1898*, 1910 1967

Olanda 1901 1930 1913*, 1947 1949

Regatul Unit 1897* 1911 1908** 1911

*voluntar
**obligatoriu în mod general

Să stabilim, consumul cărui 
aliment a crescut cel mai mult 

şi care cel mai puţin!  Ce concluzie 
putem trage din acestea?  [ T ]

Ce concluzii pot fi trase referitor la datele diferite ale introducerii serviciilor?  [ O ]

Să stabilim, ce scop de per-
spectivă al mişcării munci-

toreşti şi-a propus Internaţionala? 
Cum a intenţionat să atingă acest 
scop? Cum s-a raportat acesta faţă 
de teoriile marxiste? Cum a apreci-
at declaraţia dezvoltarea din acea 
epocă? Ce scopuri nemijlocite a 
stabilit acest document?  [ T ]
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„Noi prin democraţie înţelegem lipsa dominaţiei unei anume clase şi prin aceasta, 
o stare socială, în care nici o clasă nu beneficiază de vreun privilegiu faţă de restul 
obştii (...) democraţia înseamnă în esenţa ei suspendarea dominaţiei de clasă (...) Dic-
tatura proletariatului este azi deja un concept depăşit. (Bernstein: Precondiţiile socia-
lismului şi sarcinile social – democraţiei, 1899)

Ce părere are Bernstein despre democraţie şi despre dictatura proletariatului? Să 
comparăm şi să discutăm concepţiile lui Marx şi ale lui Bernstein! Pe lângă conţinutul 

teoretic al divergenţei, să arătăm componentele sociale ce derivă din specificul epocii? [ T ]

„Congresul respinge în modul cel mai hotărât acele tendinţe ale revizioniştilor, a 
căror scop este schimbarea politicii noastre încercate și reușite, bazată pe lupta de 
clasă şi care vor să schimbe atacurile noastre neîntrerupte îndreptate împotriva bur-
gheziei în vederea obţinerii puterii cu politica de concesii făcute în direcţia ordinii 
sociale existente. 

Rezultatul unei asemenea tactici ar fi ca un partid care luptă pentru transformarea 
cât mai rapidă a societăţii burgheze în societate socialistă – iar prin aceasta partidul 
este revoluţionar, în sensul cel mai nobil al cuvântului – să fie transformat, care să se 
mulţumească doar cu reformarea societăţii burgheze. 

De aceea, congresul este convins, spre deosebire de diferitele curente revizioniste, 
că divergenţele de clasă se adâncesc puternic şi permanent, în loc să scadă, (...)”  (Din 
hotărârile congresului de la Amsterdam al Internaţionalei a II-a, 1904) 

Să  comparăm evaluarea situaţuiei cu cele învăţate despre acestă epocă! Pe ce baze a 
respins congresul revizionismul?  [ T ]

 Curentele mişcării muncitoreşti la sfârşitul se-
colului al XIX-lea

Să enumerăm principalele 
curente ale mişcării muncito-

reşti de la răscrucea dintre secole! 
Să trecem în revistă punctele de 
vedere comune şi cele divergen-
te ale diferitelor curente! Care ar 
putea fi cauzele acestor diferenţe?  
[ T ]

Schimbările structurii sociale din Europa Occidentală 

Să stabilim, în care epocă a fost cea mai ridicată ponderea muncitorilor în societate! 
Cunoscând aceste realităţi, să evaluăm scopurile altor curente, care s-au manifestat 

în marxism şi în mişcărea muncitorească! Să stabilim, ponderea cărei pături sociale a cres-
cut şi în detrimentul căreia în decursul primei şi celei de-a doua revoluţii industriale!  [ T ]  
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Plachetă comemorativă a sindicatului muncitorilor feroviari

Care curent al mişcării muncitoreşti a fost 
favorizat de organizarea în sindicate în ţă-

rile dezvoltate?  [ T ]

„Baza comună a dictatuii revoluţionare şi a statului 
( ...) Teoria dictarurii revoluţionare şi a statului se deosebesc între ele 

doar prin nuanţe exterioare. În esenţă, ambele afirmă acelaşi lucru: do-
minaţia minorităţii asupra majorităţii este necesară din cauza presupu-
sei incapacităţi a majorităţii de a se conduce pe sine şi a presupusei inte-
ligenţe mai mari a minorităţii. Ambele sunt reacţionare, ambele au drept 
consecinţă unificarea în mâinile minorităţii dominante a privilegiilor po-
litice şi economice şi aducerea maselor de oameni în starea de aserviţi.

Programul societăţii libere
Nu e posibilă existenţa unei conduceri politice, conducerea se va 

transforma în simplu organ administrativ. 
Programul nostru poate fi cuprins în doar câteva cuvinte: pace, 

emancipare şi fericirea celor asupriţi. Război împotriva fiecărui asupritor 
şi jefuitor. Despăgubirea întregii muncitorimi: tot capitalul, toate uzine-
le, uneltele de producţie, bunurile materiale să treacă în mâna uniunii, 
iar pământul în a celora, care îl cultivă cu mâna lor.”  (Bakunin: Anarhismul 
ştiinţific) 

Să rezumăm, ce imagine au creat anarhiştii despre stat? Cu concepţiile 
cui se aseamănă modelul de stat prezentat de Bakunin? Cum se rapor-

tează imaginea statului în concepţia anarhiștilor faţă de teoria marxistă?  [ T ]

Demonstraţie muncitorească în Budapesta la 1907

Să comparăm demonstraţia din Budapesta 
cu cea din Italia! În ce măsură se pot obser-

va diferenţe în modul prezentării şi în ce măsură, 
după alţi factori? [ T ]

MANIFESTAREA SOCIALISMULUI 
CREŞTIN    

„(...) nu e permis să pierdem din vedere 
acel adevăr de bază, că statul este pen-
tru toţi dintre noi, deopotrivă pentru cei 

de vază, precum şi pentru cei săraci. Căci şi săracii, din natura lucrurilor, 
sunt în baza aceluiaşi temei legal cetăţenii statului, ca şi bogaţii, ne mai 
vorbind de faptul că tocmai ei reprezintă majoritatea în fiecare comuni-
tate. (...) Deci, echitatea impune protecţia de stat a muncitorilor, ca din 
profitul muncii să primească o parte rezonabilă – iar munca lor să aco-
pere cheltuielile locuinţei, a hranei, a îmbrăcămintei, pentru ca situaţia 
lor să nu fie deplorabilă. Din toate acestea putem concluziona, că statul 
trebuie să sprijine tot ceea ce ar putea îmbunătăţii situaţia muncitorilor; 
dacă patronatul îi împovărează pe muncitori cu sarcini nedrepte şi con-
diţii care sunt contrare demnităţii umane, dacă efortul le pune în pericol 
sănătatea, dacă munca prestată nu concordă cu sexul şi vârsta lor: în 
toate aceste cazuri, în limite moderate, puterea legală şi organele legis-
lative trebuie să intervină.”  (Circulara Papei Leon al XIII-lea, începând cu 
“Rerum novarum, 1891”)

Să stabilim, cum apreciază Papa rolul statului! Din ce puncte de vedere 
analizează el situaţia muncitorimii? De la cine şi pe ce baze se aşteaptă 

Papa la o rezolvare a problemei? De ce este această circulară de o însemnă-
tate epocală?[ T ]

 Leon al XIII-lea, Papa care s-a resemnat cu schimbările din lume

Să enumerăm, la ce probleme a încercat 
păstorul suprem al bisericii catolice să dea 

răspunsuri? [ T ]
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BOLŞEVISMUL
„(…) Fără teorie revoluţionară nu poate fi nici 
mişcare revoluţionară. Nu e niciodată prea 

mult să se accentueze această idee în asemenea vremuri când propaga-
rea foarte la modă a oportunismului e însoţită de însufleţirea pentru cele 
mai înguste forme ale activităţilor practice. Dar acest concept are o în-
semnătate şi mai sporită privitor la social-democraţia rusă, din trei motive, 
care adesea sunt date uitării. În primul rând: partidul nostru este încă doar 
în faza de constituire, abia acum îi este modelată înfăţişarea şi deloc nu a 
renunţat definitiv la  alte orientări ale ideii revoluţionare, ceea ce amenin-
ţă cu pericolul, ca partidul să fie deturnat de pe calea cea dreaptă. (…) În 
al doilea rând: mişcarea social-democrată este în esenţa ei o mişcare inter-
naţională. Acest lucru înseamnă, că trebuie să luptăm contra șovinismului 
naţional. (…) În al treilea rând: sarcinile social-democraţiei ruseşti sunt de 
aşa natură, cum nu s-au mai întâlnit la niciun alt partid socialist, (…) rolul 
luptătorului aflat în fruntea mişcării îl poate îndeplini doar acel partid, care 
este călăuzit de o idee de frunte. (…)”    (Lenin: Ce este de făcut, 1902)

Cum vede Lenin rolul teoriei şi pe cel al partidului? Să decidem, de care 
orientare a mişcării muncitoreşti se leagă viziunea lui Lenin? Să ne ar-

gumentăm răspunsul în baza textului![ [ T ]

Hamali tractând vapoare în Rusia

Ce tensiuni sociale şi politice au apărut 
consecutiv în Rusia?[ T ]

REVOLUŢIA RUSĂ 
DIN 1905   

„Din punctul de vedere al naţionalităţii poloneze
dispoziţia legală, conform căreia predarea în şcoli trebuie 
să se desfăşoare în limba rusă, iar şi puţinele ore de limbă 

poloneză vor fi ţinute în rusă,  este şi mai periculoasă. Iar interdicţia discuţiilor din 
pauză în limba poloneză este atât de severă, încât de curând un băieţel de doispre-
zece ani a fost închis într-o zarcă întunecoasă, pentru că părăsind şcoala i-a spus unui 
coleg în poloneză: să mergem împreună! Acel regim în care şcolile sunt supuse opre-
siunii naţionale, nu se rezumă doar la partea de limbă. Într-o familie, la care am fost 
invitat, s-a întâmplat următorul lucru. Băiatul casei, singurul fiu al unei văduve, un bă-
iat de şaisprezece ani într-o seară a aruncat în numele colegilor săi o cunună Helenei 
Modrzejewska [o cunoscută actriţă]. După doar câteva zile, din ordinul ministerului 
învăţământului, directorul şcolii l-a chemat la el şi i-a făcut cunoscut faptul că trebuie 
să părăsească nu doar şcoala în care era, ci că pe viitor nu va mai putea frecventa 
nicio şcoală; aceasta a fost pedeapsa, pentru că ar fi fost implicat într-o manifestare 
poloneză. Băiatul s-a dus acasă şi şi-a tras un glonte în cap.

Guvernul însă, câteodată, strânge corzile mult prea tare, încât stau să se rupă. Ast-
fel de exemplu, când acum circa zece a emis un ucaz, conform căruia pe fiecare plic 
poştal adresat în ţară, adresa trebuie să figureze în rusă. Ca urmare a acestui fapt, 
numărul scrisorilor a scăzut într-atât de mult, încât s-a resimţit o scădere drastică şi în 
veniturile poştei, astfel că autorităţile s-au văzut nevoite să dea uitării această dispo-
ziţie.”  (Scriitorul danez Georg Brandes, 1898)

Să caracterizăm politica rusească faţă de naţionalităţi! Să stabilim, pentru care speci-
fic al revoluţiei din 1905 oferă sursa o explicaţie!  [ T ]

„Maiestate! Noi, muncitorii oraşului Sankt Petersburg şi locuitorii aparţinând tu-
turor categoriilor sociale, am venit la Tine, Măria Ta, cu soţiile, copiii şi bătrânii noştri 
părinţi lipsiţi de orice sprijin, căutând dreptate şi ocrotire. Am sărăcit, suntem asupriţi, 
suntem împovăraţi cu munci ce ne depăşesc puterile, toţi ne înjură, nu ne consideră 
oameni, ne tratează ca pe nişte sclavi (...)

Au calificat drept ilegale revendicările noastre: ca orele de lucru pe zi să fie reduse 
la 8; ca salariile noastre să le stabilească împreună cu noi şi cu acordul nostru şi să se 
ancheteze, care este sursa răstălmăcirilor între noi şi conducerea directă a fabricilor; 
ca salariul muncitorilor necalificaţi şi al femeilor să fie mărit la 1 rublă pe zi şi să fie 
desfiinţate orele de muncă suplimentare; să avem parte de tratament medical îngrijit 
fără să fim batjocoriţi, iar atelierele să fie construite în aşa fel încât să se poată lucra 
în ele şi să nu ne îmbolnăvim în ele de boli mortale din cauza curentului groaznic, a 
ploii şi a ninsorii. (...)

Maiestate! Ne căutăm refugiul aici. Nu refuza să îţi ajuţi poporul! Vei face Rusia 
fericită şi glorioasă şi îţi vei înscrie pe veci numele în inimile noastre şi în ale urmaşilor 
noştri, dar dacă (...) nu ne vei asculta rugăminţile, atunci murim aici, în piaţa aceasta, 
în faţa palatului tău. De aici nu mai avem unde merge şi nu mai avem de ce. Pentru 
noi există doar două căi: una duce spre libertate şi spre fericire, cealaltă în mormânt. 
(...)”  (Petiţia preotului Gapon, 1905) 

Caricatură rusească despre sistemul constituţi-
onal de după 1905

Să explicăm, ce exprimă ca-
ricatura? Să stabilim, care au 

fost limitele sistemului constituţi-
onal de după reformele ţarului?  [ 
T ]

Despre ce condiţii de muncă 
relatează sursa? Să trecem în 

revistă revendicările muncitorilor! 
De ce curent ideologic se leagă 
ideile formulate în sursă? Cum s-au 
raportat petiţionarii faţă de domni-
tor?  [ T ]
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Balcanii la începutul secolului XX

Să numin statele naţionale 
formate în Balcani! Teritoriul 

cărui stat s-a modificat în mod 
semnificativ în perioada prezen-
tată pe hartă? Să grupăm state-
le balcanice în funcţie de cum a 
crescut, s-a micşorat sau a rămas 
aproape neschimbat teritoriul lor 
în această perioadă! Să luăm în 
calcul tendintele marilor puteri şi 
să analizăm scopul acestora!  [ T ]  

Artileria greacă în luptă cu turcii în Primul Răz-
boi Balcanic

Prezentaţi, cum s-a modificat 
raportul de forţe din balcani 

la începutul secolului XX! Care au 
fost cauzele acestei deplasări de 
forţe?  [ O ]

ÎNTEŢIREA CONTRADICŢIILOR DINTRE 
NAŢIUNI

ÎNTEŢIREA DIVERGENŢELOR DINTRE 
MARILE PUTERI   

Caricatură franceză despre criza marocană

Să prezentăm cu ajutorul 
atlasului istoric contextul 

confruntărilor pentru obţinerea 
Marocului! Să realizăm schiţa unei 
caricaturi din punct de vedere ger-
man! [ O ]
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În revoluţia burgheză rusă de la 1905 oamenii au pus mâna pe arme pentru lărgirea drepturilor democratice şi 
pentru condiţii de viaţă mai bune. Situaţia a fost analizată şi de către liderul bolşevicilor, Lenin, care dorea instaurarea 
dictaturii proletariatului, din punctul de vedere al partidului său şi a acaparării puterii.

În revoluţia burgheză rusă de la 1905 oamenii au pus mâna pe arme pentru lărgirea drepturilor democratice şi 

Să facem un rezumat al celor spuse de Lenin şi o schiţă a evoluţiei ideilor sale! Să discutăm şi să evaluăm analiza sa din ur-
mătoarele puncte de vedere: oportunitate, morală politică, masele, rolul poporului! Să formulăm ce a însemnat „cele două 

tactici” şi interpretarea leninistă a democraţiei! Ce rol a atribuit Lenin democraţiei burgheze?  [ O ]

„(...) revoluţia este cea mai avantajoasă pentru proletariat. De revoluţia burgheză 
este neapărat nevoie în interesul proletariatului. Cu cât revoluţia burgheză va fi mai 
deplină şi mai consecventă, cu atât mai mult va fi asigurată lupta pentru socialism a 
proletariatului împotriva burgheziei (...)

Spre deosebire de acestea, pentru proletariat ar fi mai avantajos, dacă transfor-
mările democratice inevitabile ale burgheziei se vor realiza nu pe calea reformelor, 
ci pe cale revoluţionară, căci calea reformelor este cea a amânărilor, a tergiversărilor, 
este calea morţii lente şi dureroase a părţilor putrede din organismul poporului. De 
putrefacţia acestor părţi suferă în primul rând proletariatul şi ţărănimea. Calea revo-
luţionară este cea rapidă,  cea a operaţiei mai puţin dureroase pentru proletariat (...)

(...) forţa care poate »câştiga victoria asupra ţarismului« poate să fie doar cea a 
poporului, adică a proletariatului şi a ţărănimii, dacă e să luăm principalele forţe, cele 
puternice, iar mica burghezime de la ţară şi de la oraşe (şi aceasta este »poporul«) o 
împărţim între aceste două categorii.   »Victoria revoluţiei asupra ţarismului« înseam-
nă de fapt dictatura revoluţionar-democratică a proletariatului şi a ţărănimii (...).

Această victorie va fi cu siguranţă o dictatură, adică va trebui să ne bazăm pe forţe 
militare, pe înarmarea maselor, pe revoltă şi nu pe nişte instituţii înfiinţate »în mod 
legal« şi »pe cale paşnică«. Acest regim nu poate fi altceva decât dictatură pentru că 
acele transformări de care este neapărată nevoie pentru ţărănime şi pentru proleta-
riat, vor trezi o rezistenţă disperată şi din partea moşierilor, şi din partea bugheziei şi 
şi din partea ţarismului. (...) Această dictatură (fără toate celelalte trepte ale evoluţiei 
revoluţionare) nu se poate atinge de fundamentul capitalismului. Cel mult va putea 
înfăptui redistribuirea radicală a proprietăţii funciare în favoarea ţăranilor, poate rea-
liza democratismul desăvârşit şi consecvent – inclusiv republica – poate smulge din 
viaţa satelor, ba chiar şi a uzinelor toate trăsăturile servilismului asiatic, poate pune 
baze îmbunătăţirii serioase a situaţiei muncitorilor şi ale ridicării nivelului lor de trai, 
iar în final (...) poate duce mai departe focul revoluţiei în Europa. Această victorie nu 
ne va trasforma revoluţia burgheză într-o revoluţie socialistă (...)

Lupta împotriva absolutismului este sarcina temporară şi tranzitorie a socialisţilor 
(...) Dictatura revoluţionar-democratică a proletariatului şi a ţărănimii neapărat va fi 
doar cu caracter tranzitoriu, o sarcină temporară a socialiştilor, dar neglijarea acestei 
sarcini în perioada revoluţiei democratice, ar însemna un comportament de-a drep-
tul reacţionar.

Va veni vremea, când lupta împotriva absolutismului rusesc se va sfârşi – va trece 
în Rusia perioada revoluţiei democratice -, (...) atunci ne vom gândi doar la dictatura 
socialistă a proletariatului şi vom discuta mai detaliat despre aceasta (...).”   (Lenin: Cele 
două tactici ale social-democraţiei în revoluţia democratică, 1905)   

„Călătoria împăratului [călătoria lui Wilhem al II-lea la Istambul] a adus deja ur-
mătoarele rezultate economice: concesiunea emisă pentru amenajarea portului din 
Haidar Paşa, precum şi acea concesie, în cadrul căreia vom instala o reţea de cabluri 
germane între Constanţa şi Constantinopol; consolidarea relaţiilor de afaceri între gu-
vernul turc şi marile firme germane. Prin concesiunea cablurilor vom putea stabili o 
linie telegrafică directă cu Constatntinopolul, iar acesta, după cum este de prevăzut, 
va fi un punct de plecare al unei linii de o importanţă mondială. De acesta se leagă şi 
acel proiect prin care să prelungim linia de cale ferată din Anatolia până la Bagdad. 
Este de sperat ca prin aceasta, se vor pune bazele continuării cuceririi economice a 
Asiei Mici.”  (Secretarul de stat german Bülow, 1899)

„Comerţul nostru concurează pe viaţă şi pe moarte cu comerţul englez, presa noas-
tră turuie zi de zi despre acest subiect, însă flota noastră comercială să brăzdeze sub dra-
pelele noastre toate mările lumii, este în totalitate expusă celor 150 de nave de croazieră 
engleze, faţă de care noi ne putem mândri bătându-ne în piept cu doar abia patru.”  (Wi-
lhelm al II-lea, 1896)   

Care factori au determinat 
direcţia ofensivei economice 

germane! Să stabilim în baza sur-
sei, în care ramuri ale economiei 
au obţinut germanii afaceri avan-
tajoase? Să stabilim, care au fost 
scopurile imediate şi de perspec-
tivă ale germanilor! Ce bariere ale 
tendiţelor germane sunt menţio-
nate în sursă?  [ T ]

Lenin joacă şah pe insula Capri

Să colectăm din diferite pu-
blicaţii poze reprezentân-

du-l pe Lenin! În ce măsură diferă 
această poză de înfăţişarea obiş-
nuită a lui Lenin?  [ O ]
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FERICITELE VREMURI DE PACE  La deceniile de pace 
dinainte de Primul Război Mondial s-a făcut referire abia 
mai târziu ca vremuri fericite. Privind retrospectiv după 
Primul Război Mondial, specificul acelei epoci a fost în-
tr-adevăr pace în Europa, care a durat mai multe dece-
nii. Pacea, care a făcut posibilă dezvoltarea şi progresul. 
Cel de-al doilea val al revoluţiei industriale s-a putut de-
săvârşi, a crescut nivelul de trai şi s-au răspândit inven-
ţiile, care au făcut viaţa cotidiană mai uşoară.  

Bineînţeles, diferitele grupuri ale societăţii – la fel ca 
astăzi – nu au avut parte în egală măsură de binefacerile 
fericitelor vremurilor de pace. Se poate observa, cum ino-
vaţiile (de exemplu, baia, telefonul, sejururi estivale) au 
apărut prima dată la păturile sociale superioare, ca nişte 
componente ale luxului. Odată cu îmbunătăţirea condiţi-
ilor de trai şi producţia în masă a noutăţilor, aceste lucruri 
au ajuns la pături din ce în ce mai largi. 

Noutăţile au transformat aproape fiecare segment al 
vieţii. Sistemul de apă şi canalizarea a facilitat curăţenia 
corporală, serviciile de gaz şi curent electric, iluminat, în-
călzirea permanentă a încăperilor, iar datorită textilelor 
ieftine s-au răspândit hainele de schimb şi de sărbătoare. 

NAŞTEREA SPORTULUI MODERN Gimnastica poate fi 
percepută pentru fiecare epocă ca sport. Dar în sensul ei 
de aztăzi (idealul omului sănătos şi competiţie) ea a  apă-
rut din nou, după antichitate, în vremurile de pace. Toa-
te acestea s-au datorat bunăstării relative şi creşterii 
timpului liber, asociat acesteia. Cea mai mare realizare 
a epocii – strâns legată de dezvoltarea tehnicii – a fost 
scăderea orelor de lucru. În timpul liber din ce în ce mai 
mulţi au putut practica sporturi, au putut participa la 
concursurile sportive, care au putut însemna deopotri-
vă o afacere, dar şi petrecerea timpului liber.

Acest proces a pornit din Anglia secolului al XIX-lea. 
Clasa de mijloc engleză din ce în ce mai largă a transmis 
către păturile sociale inferioare pasiunile aristocraţiei. 
S-au înfiinţat tot mai multe categorii sportive cu reguli 
bine definite, mijloace potrivite şi cu organizaţii care au 
iniţiat concursuri naţionale şi internaţionale.    

La sfârşitul secolului s-a născut ideea olimpiadei din 
epoca modernă (Atena, 1896). Iniţiatorul ei, baronul 
Coubertin [cuberten] a dorit să transpună ideile lumii 
antice în epoca sa. El a subliniat unitatea dintre cultura 
corpului şi cea spirituală (trup sănătos minte sănătoa-
să), de aceea el a susţinut, pe lângă concursurile sportive, 
şi concursuri de inteligenţă (la primele olimpiade au avut 
loc şi asemenea întreceri). A considerat important spiritul 
de concurs curat, prin care adversarul sportiv să fie ajutat. 
Conform concepţiei sale – la fel ca la olimpiadele antice 
– s-a dorit crearea unei punţi de legătură între naţiunile 
duşmănoase între ele. În acest scop au fost excluși din 
concursuri sportivii profesionişti, care îşi câştigau exis-
tenţa din sport. 

TEORIA EVOLUŢIEI ŞI DEZVOLTAREA ŞTIINŢELOR La 
mijlocul secolului al XIX-lea a avut loc o schimbare re-
voluţionară în domeniul biologiei. În cartea sa cu un 

puternic impact (Originea speciilor, 1859) scrisă după o 
călătorie în jurul lumii, Charles Darwin a formulat teo-
ria evoluţiei. Esenţa acesteia constă în faptul că vieţui-
toarele, adaptându-se la mediul lor de viaţă, au ajuns la 
aspectul lor actual datorită luptei lor continue pentru 
supravieţuire. Dat fiind că teoria era incompatibilă cu în-
văţăturile creării lumii, ea a fost respinsă de biserică. Acea 
afirmaţie, conform căreia şi omul s-a ridicat în decursul 
evoluţiei din lumea animalelor (ideea că omul s-ar trage 
din maimuţă a fost doar o explicaţie greşită a lui Darwin), 
a stârnit mare nedumerire. 

Teoria evoluţiei a avut impact şi asupra ştiinţelor 
sociale. Idei precum „selecţia naturală”, „lupta pentru 
supravieţuire” au fost aplicate şi în cazul naţiunilor, a ti-
purilor umane şi grupuri sociale. Interpretarea istoriei în 
acest sens este socialdarwinismul. Mai multe orientări 
– întorcând teoria evoluţiei – au interpretat popoarele,
grupurile pline de succese din decursul istoriei,  ca în-
vingători ai evoluţiei şi deci ca fiind superioare. 

În realizările tehnice şi tehnologice din cea de-a doua 
revoluţie industrială descoperirile ştiinţifice au jucat un 
mare rol. În acelaşi timp, creşterea economică şi noile 
ramuri ale industriei  (de exemplu, industria chimică) 
au dat un continuu imbold dezvoltării ştiinţelor natu-
rale şi a tehnicii (investiţii de capital, echiparea labora-
toarelor, etc.). S-au născut descoperiri ale căror rezultate 
au putut fi fructificate abia mai târziu (teoria genetică a 
lui Mendel, 1866; soţii Curie, radioactivitatea).

FILOSOFIA DEZILUZIILOR Omul vremurilor de pace din 
acea epocă a avut pe  de o parte încredere în viitor, a 
crezut în progres în sensul că problemele se vor rezolva 
odată cu dezvoltarea ştiinţei.  

În acelaşi timp a apărut şi deziluzia, decadenţa. Ce-
tăţeanul acelei epocii, apropiindu-se de trecerea în noul 
secol, a avut sentimentul că lumea merge într-o direcţie 
greşită, vechile valori dispar şi se nasc noi contradicţii. 
Progresul a distrus vechile comunităţi, iar în marile oraşe 
individul s-a simţit singuratic în  masa de oameni pen-
tru el străină, şi de aceea, indiferentă. Din ce în ce mai 
mulţi au învăţat să scrie şi să citească, s-au tipărit cărţi 
şi reviste într-o cantitate inimaginabilă până atunci , dar 
se pare că şi cultura de masă înghite cultura rafinată a 
elitelor de altă dată. 

Ca reacţie la contradicţiile de mai sus, în filosofie s-au 
născut mai multe răspunsuri. Germanul Schopenhauer
(şopănhauăr, 1788-1860) a considerat că esenţa lumii
constă în voinţa imposibililă de cunoscut şi voinţa incal-
culabilă, care îi ghidează şi pe oameni. Dorinţele născute 
din voinţă duc la suferinţa umană, care nu se termină 
niciodată, pentru că decum obţinem ceva, voinţa creează 
noi dorinţe. Soluţia este înăbuşirea dorinţelor, renunţarea 
la aspiraţiile pornite din pofte, dar după Schopenhauer, de 
acest lucru este capabil doar un geniu.

După germanul Friedrich Nietzsche (nice, 1844-
1900) valorile lumii vechi şi-au pierdut conţinutul 
(„Dumnezeu a murit”), iar în ziua de azi – care a făcut din 
oameni mase manipulabile –  şi s-au trasformat în mo-

32. Viaţa cotidiană din vremurile fericite de pace şi efervescenţa sa spirituală
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rală  de masă, morală servilă. Din această epocă inferi-
oară este capabil să evadeze doar omul care îşi dă sieşi 
o valoare, omul superior (Übermensch). Nietzsche nu 
a condiţionat omul superior de vreo rasă sau categorie 
socială. Trăsăturile omului superior sunt pretenţiile mo-
rale ridicate, independenţa intelectuală, curăţenia ori-
ginară lipsită de ipocrizie. Individul care posedă toate 
acestea se poate ridica deasupra maselor, pe care le 
poate dirija. Voinţa omului superior creează o cultură 
superioară, ce depăşeşte cultura de masă şi în acest fel 
domină masele.

     Şi în creaţia medicului vienez Sigmund Freud (froid, 
1856-1939) se refl ectă descompunerea armoniei dintre 
individ şi societate. Freud, ocupându-se cu bolnavii din 
ce în ce mai mulţi, care sufereau de boli nevralgice, tul-
burări de acomodare a pus bazele psihologiei moderne 
prin elabolarea metodei psihoanalitice. Freud a pornit 
de la constatarea că personalitatea, comportamentul 
omului este determinat de trăiri, dorinţe de care omul nu 
ştie pentru că le-a uitat sau le-a refulat, deci le-a închis 
undeva în subconştientul minţii sale. El a vrut să vinde-
ce bolile sufl eteşti prin descifrarea subconştientului. 
Confl ictele de care cineva a suferit în trecut el le-a adus 
la suprafaţă, pe care apoi reinterpretându-le, s-a străduit 
să îl determine pe bolnav să se confrunte cu ele. Freud 
a considerat că bolile sufl eteşti ale oamenilor îşi au ori-
ginea în trăiri traumatice din copilărie şi în poftele sexu-
ale refulate. Astfel, Freud a considerat viaţa noastră su-

fl etească ca fi ind determinată în mare parte de originea 
socială, dat fi ind faptul că părinţii, profesorii şi idealurile 
noastre transmit în direcţia individului aşteptările acelei 
anumite lumi (naţiune, religie, grup social). 

RĂSPUNSUL ARTEI  Răscrucea dintre secolele XIX-XX 
a însemnat un punct de cotitură şi în artă. Artiştii acelei 
epoci şi-au dorit ceva nou şi aproape în fi ecare dome-
niu artistic s-au întors împotriva modului tradiţional de 
reprezentare artistică. La această evoluţie a contribuit şi 
faptul că „publicul consumator” de creaţii artistice s-a 
lărgit. Însă gustul maselor mai puţin instruite şi educate 
a fost adesea în contradicţie cu tendinţele artistice. Ar-
tele, în dorinţa lor de reînnoire, nu au fost dispuse să 
servească gustul public.

În acea epocă, ca urmare a răzvrătirii împotriva culturii 
de masă şi a tradiţiilor rând pe rând s-au născut noi şi noi 
curente artisctice, izmuri (de exemplu, impresionismul). 
Cultura de masă s-a îndepărtat tot mai mult de arta înal-
tă. 

Căutarea de nou de la răscrucea dintre secole a în-
semnat şi în arta plastică ( de exemplu, stiluri istorice şi 
eclectismul care a combinat aceste stiluri)  refuzul ve-
chiului. Stilul epocii, secesionismul a dorit să creeze un 
mediu unitar, cuprinzând totalitatea artelor plastice (de 
la arta decorativă până la pictură). Acesta a fost caracteri-
zată prin linii ondulate şi aplicarea de motive orientale şi 
din arta populară.    

ARHIVĂ

FERICITELE VREMURI DE PACE  Fericitele vremuri de pace 

Să stabilim, ce părere au avut 
despre acest lucru contem-

poranii? Să trecem în revistă acei 
factori cărora s-a datorat aprecierea 
pozitivă de mai târziu a epocii re-
spective! [ O ]

Cină festivă într-un restaurant

Să stabilim, din ce categorie 
socială face parte familia care 

sărbătorește! Să enumerăm detali-
ile care ne pot confirma afirmaţia! 
În ce măsură a putut însemna o 
schimbare faptul că ei sărbătoresc, 
faţă de situaţiile anterioare? Să po-
vestim cele văzute în imagine din 
punctul de vedere al unor oameni 
aparţinând diferitelor categorii so-
ciale! ! [ T ]  

1

2



Epoca statelor naţionale şi a imperiilor (1849–1914) / 219

NAŞTEREA SPORTULUI 
MODERN   

„La locul desfăşurării concursului am întâlnit o mulţi-
me neimaginat de mare, adunată ca un lac în care cele 
două braţe a drumului Londrei se revărsau asemenea 

unui fluviu. Miile de călăreţi iuţi ca fulgerul şi miile de căruţe au constituit o tabără, iar 
mulţimea de peste o sută de mii de inşi, care se perindau printre aceştia şi corturile insta-
late, mi-au amintit de epoca popoarelor migratoare. Există două clădiri din piatră pentru 
spectatori, dar şi multe căsuţe din scândură, din pânză în care se mănâncă, se bea şi se 
joacă; în pauza concursului clovni, magicieni, cântăreţi îi delectează pe spectatori; pe aco-
perişul căruţelor şed doamne şi domni distinşi consumând din poale mâncarea şi băutura 
ce şi-au adus-o. Şi ce s-a mai bucurat poporul venit de la oraş! Ce plăcere, bună dispoziţie 
şi fericire se putea citi din ochii lui! Ca pasărea eliberată din colivie zburda, dădea din aripi; 
ca apa lăsată să curgă dintr-un lac ţâşnea, curgea în valuri. De altfel, concursurile de cai 
sunt aici cele mai scurte, căci fiecare start se termină după câteva minute; iar poporul vine 
la ele de bucurie şi de dragul de a ieşi în natura cea dătătoare de sănătate.(...)

Câte un nobil mai bogat cheltuieşte anual la concursurile de cai şi 50 – 60 000 de florini 
penghei de aur. Dar consecinţa acestuia, chiar dacă nu de tot, este creşterea cailor de rasă 
şi nu doar pentru concurs, dar şi pentru tras, pentru căruţe, agricultură, deci pentru fiecare 
scop în parte, pentru care se foloseşte calul, de aceea Europa întreagă a devenit tributară 
Angliei pentru acest fapt. Dacă îmi e permis să spun, concursurile sunt latura poetică a 
creşterii raselor de cai, ca şi legatul cununii de spicuri pentru seceriş.”  (Szemere Bertalan: 
Călătorie în străinătate, 1838)

Să stabilim, care categorii sociale s-au simţit atrase de concurs? Ce nevoi sociale a 
îndeplinit această distracţie? Care latură economică a concursului de cai o subliniază 

autorul?  [ T ]

„Sportul modern este mai mult dar şi mai puţin totodată decât sportul din anti-
chitate. Mai mult, pentru că mijloacele sale sunt mai performante. Dar îi lipseşte baza 
filosofică, scopul ascuns întreaga viziune patriotică şi religioasă, care a cuprins în acele 
vremuri jocurile festive ale tinerilor. (...) Care e modern şi în care să găsim acea balan-
ţă morală, care să protejeze atletismul modern ca să fie atras în afaceri şi să sfârșească 
astfel în murdărie? (...) Să pretinzi de la popoare, ca ele să se iubească, este un fel de 
infantilism. Dar să le atragi atenţia să fie atente una la alta, aceasta nu mai e o utopie. 
Dar ca să fie atente una la alta trebuie să se cunoască prima dată. Din acest motiv va 
trebui să oferim posibilitatea ca la jocurile olimpice reanimate ce se vor ţine din patru 
în patru ani să-i adune la un loc pe tinerii lumii într-o întâlnire înălţătoare, frăţească în 
urma căreia treptat va dispărea acea neştiinţă, care întreţine sentimentul urii, care acu-
mulează confuzii şi care împinge evenimentele cu o viteză ameţitoare spre un război 
barbar şi crunt.” (Gândurile întemeietorului mişcării olimpice, baronul Coubertin, 1895) 

Să trecem în revistă caracteristicile gândirii olimpice moderne! Să întocmim un tabel 
despre asemănările şi deosebirile dintre jocurile olimpice din antichitate şi cele din 

epoca modernă! Să discutăm, în ce măsură a fost mişcarea olimpică un răspuns la provo-
cările vremurilor sale!  [ T ]

Jocul cu mingea, fotbalul,  pornit din Anglia a 
cucerit, până la sfârşitul secolului, toată Europa

Cine au participat la desfăşu-
rarea meciurilor şi cine au fost 

spectatorii? Să analizăm, în ce mă-
sură este fotbalul produsul acestei 
epoci! [ T ]

Primul Tour de France în 1903

Să prezentăm, în ce măsură 
a fost ciclismul un produs al 

acelei epoci? Să căutăm mai multe 
componente! [ O ]

TEORIA EVOLUŢIEI ŞI 
DEZVOLTAREA ŞTIINŢELOR   

„În capitolul următor tratăm lupta pentru existenţă, 
care se dă între fiinţele organice pe Pământ şi care 
este o consecinţă inevitabilă a faptului că fiinţele or-

ganice se înmulţesc în funcţie de progresul numeric. Aceasta este aplicarea învăţăturii 
lui Malthus asupra întregii faune şi vegetaţii. Dat fiind că fiecărei specii i se nasc cu mult 
mai mulţi indivizi, decât pot să supravieţuiască şi pentru că din această cauză lupta 
pentru existenţă se permanentizează, este evident că fiecare fiinţă, oricât de puţin, dar 
se transformă spre propriul său avantaj în împrejurările complicate şi foarte specifice 
ale vieţii având şanse mai mari de supravieţuire şi deci şi pentru a se selecta în mod 
natural. În baza legii moştenirii, fiecare variantă selectată se va strădui să lase urmaşilor 
săi forma sa nouă, modificată.

       În capitolul al patrulea voi trata ceva mai detaliat această chestiune de bază a selecţiei 
naturale; atunci vom vedea, cum selecţia naturală duce într-un mod inevitabil la moar-
tea formelor de viaţă mai puţin capabile şi cum crează ceea ce eu numesc separare de 
caracater. (...)

       (...) nu am nicio îndoială, că acea opinie (...) conform căreia fiecare specie a fost creată 
independent una de alta, este greşită. Sunt în totalitate convins, că rasele nu sunt de 
neschimbat, că acelea, care aparţin de un anumit gen, sunt urmaşii direcţi vreunei spe-
cii azi dispărute, la fel cum oricare specie recunoscută este urmaşa acestei specii. Şi mai 
sunt convins şi de faptul că selecţia naturală a fost cel mai important mijloc al modifică-
rilor, chiar dacă nu unul exclusiv.”  (Darwin: Originea speciilor, 1859)

Să cuprindem pe scurt esen-
ţa învăţăturii lui Malthus! Să 

ne reamintim de ideea lui Malthus, 
de cele învăţate despre realizarea 
în practică a teoriei sale! Care este 
conform teoriei lui Darwin moto-
rul evoluţiei vieţii? Care este dife-
renţa esenţială faţă de concepţiile 
anterioare? Cum au putut recepta 
contemporanii ideile lui Darwin?  
[ T ]
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„(...) Instinctul-eu conţine tot ceea ce este moştenit, ce am adus cu noi în momen-
tul naşterii, ceea ce este stabilit din punct de vedere al construcţiei noastre. (...)

O parte a instinctului- eu trece printr-o evoluţie proprie în urma influenţelor lumii 
înconjurătoare.  Pentru acest resort al psihicului am rezervat pronumele eu.

(...) Deoarece între simţuri şi activitatea musculară există o legătură dată, eu-l do-
mină mişcările voinţei. Sarcina sa este restricţia. Spre exterior el îndeplineşte această 
sarcină făcând cunoştinţă cu senzorii, salvează experienţe în legătură cu ei (în me-
morie), senzaţiile prea tari le evită (prin fugă, refugiu), pe cei mai moderaţi îi acceptă 
(adaptare), iar în final învaţă să modeleze cu un scop anume lumea exterioară, care 
să îi fie de folos (desfăşoară o activitate). Însă pe plan interior duce o luptă împotriva 
instictului-eu, preia dominanţa asupra nevoilor instictuale; decide, dacă satisfacerea 
lor poate fi permisă sau nu sau trebuie amânată pentru vremuri mai favorabile, (...) 
sau va fi mai bine să refulăm de tot freamătele ei. (...)

Omul aflat în procesul dezvoltării trăieşte mult timp cu părinţii săi şi depinde de 
ei. Ca urmare a unei copilării lungi în interiorul eului se formează o instantă, care este 
continuatoarea influenţei părinteşti. Acest efect îl numim eul superior. (...)

Abia atunci considerăm impecabilă vreo faptă a eului nostru dacă corespunde 
deopotrivă cerinţelor instictului-eu, eului superior şi condiţiilor realităţii, adică dacă 
reuşeşte să împace între ele nevoile acestora. Relaţia dintre eu şi eul superior îşi are 
originea în toate detaliile ei în relaţia părinţilor cu copiii lor. Influenţa părinţilor nu se 
limitează, evident, doar la trăsăturile sale personale, ci cuprinde toate acele tradiţii 
de familie, ale originii şi cele naţionale pe care le dau mai departe, şi astfel dau mai 
departe şi cerinţele mediului lor create de ei înşişi. Pe lângă toate acestea, eul supe-
rior, în decursul evoluţiei individuale,  mai acceptă şi trăsături de la persoane care 
înlocuiesc părinţii, de la tutori sau de la persoane ideale respectate în societate. Ve-
dem cum: în ciuda diferenţei esenţiale dintre instictul-eu şi eul superior, au un punct 
comun şi anume faptul că ambii îşi trag originea din efectele trecutului. Eul însă este 
determinat în primul rând de trăirile proprii şi experienţe actuale.”  (Freud: Compediu 
de psihanaliză)

Să facem cunoscut în baza sursei, cum este construit în viziunea lui Freud sufletul 
uman? Cum se raportează diferitele nivele ale sufletului unul faţă de celălalt? Ce fac-

tori au efect asupra funcţionării sufletului? Să formulăm, ce este nou în opera lui Freud!  [ T ]

Caricatură contemporană înfăţişându-l pe Darwin. Naturalistul englez Charles Darwin (1809 –1882) a participat la mijlo-
cul secolului al XIX-lea la o călătorie în jurul lumii. Observaţiile făcute pe parcursul acestei călătorii au condus la elaborarea 
celeberei sale teorii evoluţioniste. Esenţa ideilor sale constă în faptul că speciile nu sunt constante, ci se adaptează mereu la 
mediul lor înconjurător (evoluţie). Cele slabe, incapabile să se adapteze, dispar, în timp ce celelalte evoluează mai departe

În ce măsură i-a fost de folos lui Darwin în elaborarea teoriei sale călătoria facută 
în jurul lumii? Să aplicăm teoria evoluţionistă – aşa cum a făcut şi Darwin – în cazul 

formării omului! Care a fost concepţia de dinainte de acţiunea lui Darwin privind originea 
speciilor şi deci şi a omului? În ce domenii au lezat ideile lui Darwin percepţia omului con-
temporan?  Ce chestiune abordează caricatura în care Darwin este înfăţişat cu o maimuţă? 
Ce părere are caricaturistul în această chestiune? Prin ce mijloace îşi atinge efectul scon-
tat? Caricatura aceasta se găseşte şi în primul volum, cu aceleaşi întrebări (Száray Miklós: 
Istorie I, pag. 11). În ce măsură putem da acum un răspuns mai nuanţat la această proble-
mă? Cărui fapt se datorează aceasta?  [ T ]

Sigmund Freud (1856 – 1939), medic vienez, 
întemeietorul psihologiei moderne  

FILOSOFIA DEZILUZIEI     
„Când Zarathustra [un profet care a trăit în Persia antică, 
întemeietor de religie] a ajuns în cel mai apropiat oraş si-
tuat de-a lungul pădurilor, a întâlnit o mare adunătură de 

oameni în piaţa târgului: căci poporul a fost atras într-acolo, spunându-i-se că va ve-
dea un dansator pe funie. Iar Zarathustra astfel le-a grăit: 

Vă prevestesc sosirea unui supraom. Omul este ceva ce trebuie depăşit. Voi ce aţi 
făcut, ca să-l depăşim? 

Până acum fiecare forţă a creat ceva ce s-a întrecut pe sine: iar voi vreţi să fiţi fluxul 
acestui mare reflux şi mai degrabă decădeţi la nivelul animalelor, decât să vă ridicaţi 
deasupra omului? 

Ce este maimuţa în ochii omului? Ceva ridicol sau o ruşine dureroasă. 
Să fie atunci şi omul ridicol în ochii omului superior: ceva ridicol sau o ruşine du-

reroasă. Aţi parcurs tot drumul de la vierme la om şi multe lucruri sunt încă vierme în 

Friedrich Nietzsche (1844 – 1900), filosof ger-
man, propagatorul ideii despre omul superior

În ce măsură putem să greşim, 
dacă ne formăm o imagine 

despre Nietsche, fără să vedem, ce 
a înteles el prin om superior? [ T ]
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voi. Cândva aţi fost maimuţe, iar omul şi azi este mai maimuţă decât oricare altă mai-
muţă. Dar chiar şi cei mai înţelepţi printre voi sunt doar o simplă imitaţie, o corcitură 
dintre plante şi strigoi. Dar pretind eu oare de la voi să fiţi strigoi sau plante? 

Iată, eu vă propovăduiesc omul superior omului! (...)
Cândva, cel mai mare păcat a fost păcatul împotriva lui Dumnezeu, dar Dumnezeu 

a murit şi cu el au murit şi aceşti păcătoşi. Acum, cel mai mare păcat este păcatul 
împotriva pământului şi faptul că avem mai mare consideraţie pentru toanele Indes-
cifrabilului decât pentru sensul pământului!

Mai demult sufletul a privit cu dispreţ trupul: şi atunci, acest dispreţ a fost de cea 
mai înaltă stare – văzând trupul slab şi înfometat. A crezut că aşa va putea scăpa de 
el de pe pământ. (...)

Când aşa grăi Zarathustra, cineva din popor strigă: »Am auzit destul despre el. 
Acum să-l şi vedem pe dansatorul pe funie!« Întreaga gloată râsese de Zarathustra. Iar 
dansatorul pe funie crezu, că lui i se adresase acel cineva, pregătindu-se în grabă să-şi 
arate performanţa.”    (Nietzsche: Aşa grăit-a Zarathustra, 1883 – 85) 

Ce înţelege Nietzsche prin om 
superior? Cum poate deveni 

cineva un „om superior omului”? 
Negarea  căror religii şi ideologii 
pot fi citite din text? Ce tendinţă 
din evoluţia omenirii sugerează 
autorul? Ce părere are el despre 
mulţime? [ T ]

Să evidenţiem în baza imaginilor caracteristicile artistice ale epocii! Să descoperim în diferitele reprezentări amprentele ce 
indică o schimbare a societăţii, a modului de viaţă şi a scărilor de valori morale!  [ O ]

Van Gogh: Restaurantul La Sirena  (impersionism) Claude Monet: Amsterdam (impresionism)

Pablo Picasso: Domnişoarele din Avignon (cubism)Gustav Klimt: Judit şi Holofern  (secessionism) 

RĂSPUNSUL ARTEI 
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Poziţia de subordonare a femeii nu s-a schimbat nici în perioada Iluminismului. Totuşi, tot mai mulţi gânditori (de 
exemplu, Milton) şi-au exprimat dezacordul faţă de menţinerea acestei stări. În perioada revoluţiei industriale tot mai 
multe femei au început să lucreze în fabrici (industria textilă), iar apoi în învăţământ (învăţătoare). La sfârşitul secolului 
al XIX-lea ele şi-au făcut apariţia într-o serie de munci noi (de exemplu, telefoniste, secretare, funcţionare) şi chiar în 
învăţământul superior. 

Femeile au demonstrat în tot mai multe domenii, că fac faţă. Cu toate acestea, ele nu aveau drept de vot, ba mai mult, 
erau sub supravegherea soţilor sau a taţilor lor într-atât încât nu se putea nici măcar adresa justiţiei pentru apărarea 
drepturilor lor. Situaţia a ajuns să fie din ce în ce mai mult în contradicţie cu practicile cotidiene. Dar societatea bărbaţi-
lor ţinea la privilegiile sale, atât în rândul păturilor tradiţionale (ţărănimea) cât și în acelor noi (muncitorimea). 

La sfârșitul secolului XIX în Anglia a pornit lupta pentru egalitatea în drepturi a femeilor, care în primul rând a avut 
scopul de a pune capăt subordonării juridice a femeilor în cadrul familiei și de a obţine dreptul de vot. La început, socie-
tatea a manifestat neînţelegere faţă de acţiunile lor, care au devenit din ce în ce mai fanatice. Doamna Pankhurst şi cele 
două fiice ale ei, iar după ele tot mai multe activiste, au ajuns în închisoare. Cel mai cutremurător caz a avut loc la meciul 
de derbi din Epson: Emily Davison care a militat pentru drepturile femeilor s-a aruncat în faţa copitelor unui cal aflat în 
plină viteză şi a murit pe loc. Însă fanatismul nu a adus rezultate: în acea epocă nu s-a produs egalitatea dintre bărbaţi 
şi femei. Însă – în mod independent de aceste mişcări – transformarea societăţii şi a economiei a asigurat un spaţiu din 
ce în ce mai larg femeilor, pregătind astfel egalitatea în drepturi a femeilor. ce în ce mai larg femeilor, pregătind astfel egalitatea în drepturi a femeilor. 

luminismului. Totuşi, tot mai mulţi gânditori (de 

„În atelierele de ţesut fetele lucrau într-un aer, care mie deja în a treia 
zi mi-a provocat pneumonie. Scamele mărunte ale lânii zboară peste tot, 
năpădesc hainele şi părul, pătrund în nasul şi gura omului. Maşinile tre-
buie măturate din două în două ore; fetele inspiră praful şi pe deasupra 
mai este şi gălăgia provocată de zgomotul maşinilor, de care nu iţi poţi 
auzi nici propriul glas. Fetele astea lucrează foarte mult şi foarte greu, nu 
una mi-a povestit cum s-a prăbuşit după primele încercări  supralicitante 
din primele patru săptămâni şi cât de mult au suferit (...)”  (Situaţia femeilor 
germane dintr-o descriere din secolul al XIX-lea)

Să discutăm, în ce măsură se datorează condiţiile de muncă proaste fap-
tului că în atelier lucrează femei! [ O ]

„Conduşi de principiul conform căruia fiecare om este dator să con-
tribuie pentru progresul binelui public după talentul său: m-am hotărât 
să mă dedic în folosul muncitorilor mei acelei cauze a cărei importanţă 
începem să o resimţim din ce în ce mai mult în patria noastră – adică a 
educării femeilor.

Naţiunea este formată din familii. Sufletul familiei, centrul ei este 
mama. Sub influenţa sa tacită, dar neabătută, ea dă direcţia generaţiilor 
care cresc, precum şi îngrijirii devotate şi pline de rost a copiilor, şi tot ia 
sădeşte în sufletul copilului primul şi hotărâtorul fundament. Întâmplă-
rile şi dovezile de zi cu zi demonstrează că  bărbaţii cu caracter hotărât, 
excelenţi sunt născuţi de mame cu suflet puternic şi sentimente nobile.

Aşadar, educaţia femeilor este datoria supremă, ce trebuie luată în 
mod serios de către fiecare patriot.

La noi educaţia a fost până acum încredinţată aproape exclusiv unor 
indivizi străini şi din acest motiv, cu toată sârguinţa acordată educării 
fiicelor noastre, fiind incapabili de a acţiona când familia s-a format prin 
activitatea lor, s-au manifestat carenţe cu consecinţe asupra întregii 
noastre fiinţe naţionale.  – Femeile noastre nu au fost educate ca ma-
ghiare – nu s-a cultivat în ele acea sfântă flacără, care să-i contopească 
pe toţi cetăţenii noştri într-un uriaş tot unitar. Femeile noastre s-au trezit 
străine în această patrie.”   (Declaraţia dată de Teleki Blanka cu ocazia înfi-
inţării institutului ei de educaţie, 1846)  

Să stabilim, în cadrul cărui sistem ideologic a apărut tendinţa de a 
schimba situaţia femeilor! De ce a însemnat educaţia (învăţământul) o 

cale de ieşire a femeilor din situaţia lor? Cu ce argumentează Teleki Blanka 
importanţa educaţiei femeilor? În care domenii ale vieţii poate avea efecte 
în opinia sa, educaţia femeilor?  [ T ]

Telefoniste franceze

Acţiunea feministelor franceze 

Ce drept solicită feministele prin acţiunea lor 
din imagine? Să analizăm apartenenţa socia-

lă a participantelor la acţiune! [ T ]

Afişul unei organizaţii radicale de femei din Anglia, împotriva guvernului liberal, care le-a refuzat re-
vendicările  

Ce denotă faptul că şi liberalii au respins egalitatea în drepturi a femeilor 
la răscrucea  secolelor? Ce efecte a putut avea acest fapt asupra metodelor 

feminismului?  [ O ]
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REPRESIUNEA ŞI OBIECTIVELE IMPERIALE Guverna-
rea Habsburgică a considerat umilitor faptul că lupta de 
eliberare a maghiarilor a putut fi înfrântă numai cu ajutor 
armat străin. Astfel, în loc de amnistia practicată în alte 
părţi a urmat răzbunarea sângeroasă. Francisc Iosif i-a 
încredinţat măsurile de represiune lui Haynau cunoscut 
ca „hiena de la Bresca” datorită atrocităţilor comise de 
acesta în Italia. După ce Klapka György a predat oraşul 
Komárom în urma scrisorii de clemenţă înaintată apără-
torilor oraşului, a urmat represiunea. La 6 octombrie la 
Arad au fost executaţi treisprezece generali honvezi, 
iar la Pesta primul prim-ministru responsabil ma-
ghiar, Batthyány Lajos.  Ulterior aproape 150 de oameni 
au fost condamnaţi la moarte prin spânzurare şi peste o 
mie întemniţaţi. Au fost aplicate pe scară largă pedepse 
umilitoare (de exemplu, biciuiri publice) şi zeci de mii de 
honvezi au fost înrolaţi în armata imperială. 

Însă în urma protestelor internaţionale Haynau a fost 
în scurt timp îndepărtat din funcţie (vara lui 1850). Amin-
tirea represiunii sângeroase a însemnat şi pentru mai târ-
ziu o piedică sentimentală pentru maghiari ca să se poată 
identifica cu interesele generale ale imperiului. 

După înfrângerea revoluţiei conducerea imperiului 
a ajuns în mâinile adepţilor centralismului total.  La 
început – parţial pentru a câştiga simpatia burgheziei 
austro-germane și a naţionalităţilor– acest scop a fost 
mascat prin promisiuni constituţionale (constituţia de la 
Olmütz). După schimbarea raporturilor de forţe în Europa 
(de exemplu, puciul lui Napoleon al III-lea) Francisc Iosif 
a pus capăt chiar şi aparenţei constituţionale şi a pre-
luat personal conducerea afacerilor statului. A introdus 
un regim absolutist deschis, de aceea acea epocă este 
numită neoabsolutistă.

Baza regimului s-a limitat la armată, pătura de func-
ţionari şi aristocraţia imperială. În viaţa politică numai 
aceia au putut accede la un rol politic, care în loc de princi-
pii au fost mânaţi de dorinţa de afirmare pe termen scurt, 
aşa cum a fost cazul lui Alexander Bach, care din revoluţi-
onarul de altă dată a devenit ministru de interne. 

EPOCA ABSOLUTISMULUI DESCHIS  În anii 1850 guver-
narea imperială s-a străduit să contopească de tot Unga-
ria în imperiu şi să o germanizeze. Această perioadă o mai 
numin şi perioada Bach, după ministrul de interne. 

Transilvania, Croaţia şi nou înfiinţata Voivodină Sâr-
bească au fost desprinse de Ungaria. Restul teritoriului 
a fost împărţit în cinci districte. A fost desfiinţată au-

toconducerea comitatelor şi a oraşelor, administraţia, 
funcţionarii devenind executorii puterii centrale. După ce 
o parte a corpului funcţionăresc anterior nu a colaborat 
cu puterea, un sfert dintre funcţionari au fost aduşi din 
Austria. (Aceştia au fost numiţi datorită portului lor cu tră-
sături ungureşti husarii lui Bach.)

Neoabsolutismul a desfiinţat administraţia stărilor exis-
tentă înainte de 1848, iar în locul ei a început organizarea 
statului burghez conform cerinţelor acelor timpuri. Au in-
trat în vigoare codurile civile austriece, au fost unificate uni-
tăţile de măsură şi învăţământul: atunci a luat fiinţă gimna-
ziul de opt clase şi examenul de maturitate (bacalaureat). 

Modernizarea a început prin ignorarea constituţiona-
lităţii, în detrimentul populaţiei, luându-se în considera-
re interese străine (imperiale generale) şi de multe ori cu 
funcţionari fără pregătire corespunzătoare. Prin aceasta, 
în Ungaria regimul a subminat pentru mult timp rela-
ţia dintre aparatul de stat şi cetăţeni. Era considerată o 
mândrie să păcăleşti la plata impozitelor şi ignorarea dis-
poziţiilor centrale. Nu s-a dezvoltat acea conştiinţă cetăţe-
nească specifică statelor burgheze prin care cetăţeanul se 
identifica cu statul şi era dispus să facă sacrificii pentru el.

Neoabsolutismul nu a cutezat, dar nici nu a vrut să 
pună la îndoială una din realizările majore ale transfor-
mărilor burgheze, eliberarea din iobăgie. Conform dis-
poziţiei imperiale eliberarea din iobăgie şi despăgubirea 
nobililor (patenta urnarială, 1853), prevedea aplicarea 
acesteia în spiritul legilor din aprilie. Astfel, nu au bene-
ficiat de înlesnirile decise în timpul luptei de eliberare, res-
pectiv planificate (abolirea dijmei pe vie, eliberarea ioba-
gilor de pe moşiile cu gospodărie mixtă). Nobilimea care a 
participat în conducerea luptei de eliberare a fost în mare 
parte dezavantajată material, deoarece despăgubirea au 
primit-o în acţiuni de stat. Banii necesari restructurării 
gospodăriilor deţinute i-au putut procura doar prin vân-
zarea acţiunilor la un preţ mic, sau şi-au primit banii doar 
după foarte mult timp. Prin această metodă o mare parte 
a nobilimii – afectată şi de impozitele ridicate şi plata cre-
ditelor luate mai devreme – a ajuns în pragul falimentului. 

Între anii 1850 – 1860 s-a desfăşurat punerea în prac-
tică a eliberării din iobăgie: separarea pământurilor 
ţăranilor şi cele ale moşierilor, separarea păşunilor şi pă-
durilor folosite în comun, precum şi întabularea (luare în 
evidenţă a pământurilor). Dat fiindcă pe parcursul aces-
tora interesele foștilor moşieri şi cele ale foștilor iobagi 
au fost diferite, acest proces a intensificat contradicţiile 
dintre moşieri şi ţărani.
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SITUAŢIA ECONOMIEI ŞI A BUGETULUI DE STAT  În anii 
1850 a continuat relansarea economică începută în de-
ceniile anterioare în primul rând în domeniul industri-
ei şi al construcţiilor de căi ferate. Această relansare a 
fost stimulată de numeroşi factori: de exemplu, fl uxul de 
capital străin, desfi inţarea iobăgiei, piaţa de cerea-
le favorabilă în timpul războaielor. Câteva din măsurile 
guvernului au avut de asemenea efect stimulativ. Mai cu 
seamă desfi inţarea graniţei vamale dintre Austria şi 
Ungaria (1850), care a servit la crearea unei pieţe unice 
în tot imperiul. Prin aceasta, produsele agricole maghiare 
s-au bucurat de avantaje în concurenţă cu transportatorii 
din afara Ungariei. 

Guvernarea a vrut să îşi facă capital politic din re-
zultatele obţinute în economie. Broşura propagandisti-
că  publicată de Bach (Rückblick) a prezentat rezultatele 
ca succese ale guvernului. Într-o oarecare măsură aşa 
este, dar – aşa cum a arătat în manifestul său (Blick)rea-
lizat în sanatoriul de la Döbling de Széchenyi István, care 
s-a ocupat tot mai intens de politică – progresul economic 
nu s-a datorat atât guvernului, ci proceselor economice în 
desfăşurare. Absolutismul totodată a şi îngreunat dez-
voltarea.  Lipsită de susţinere socială, puterea a putut să 
menţină acest regim doar cu forţe militare însemnate, iar 
în provincie cu ajutorul forţelor de ordine (jandarmeria), 
întreţinând totodată în cadrul poliţiei secrete un larg sis-
tem de informatori.  Imensele cheltuieli ale asupririi s-au 
străduit să le acopere din mărirea impozitelor, prin creş-
terea datoriei de stat şi prin vânzarea unei părţi a avuţiei 
statului, ceea ce a fost defavorabil pentru economie.

FORMELE REZISTENŢEI  Noua pătură conducătoare ma-
ghiară, cu excepţia aristocraţiei pro-habsburgice, a res-
pins neoabsolutismul şi s-a opus acestuia. La începutul 
anilor cincizeci au mai avut loc tentative de reluare a 
luptei armate (de exemplu, luptele de guerilă conduse 
de Noszlopy Gáspár din Regiunea de dincolo de Dunăre) 
şi de organizarea unor conspiraţii. Însă autorităţile folo-
sindu-se de jandarmerie şi de poliţia secretă a împiedi-
cat izbucnirea unor mişcări de rezistenţă mai însemnate. 
Aceste tentative însă au fost un semnal clar pentru autori-
tăţi, care era atmosfera în ţară, dând astfel prilej altor for-
me de rezistenţă mai blânde. 

Cea mai însemnată forţă politică a ţării, nobilimea mij-
locie deţinătoare de moşii de odinioară, a ales calea 
rezistenţei pasive. Nu s-au identifi cat cu puterea, nu au 
îndeplinit funcţii publice. Au boicotat manifestările auto-
rităţilor, au desconsiderat dispoziţiile acestora, nu au plă-
tit impozitul.

Figura conducătoare a rezistenţei pasive a fost 
Deák Ferenc. Până la sfârşitul lui 1848 el a făcut tot ce i-a 
fost cu putinţă pentru a împăca pătura conducătoare ma-
ghiară fi delă legilor din aprilie şi curtea vieneză. Dându-şi 
seama de eşecul său, s-a retras pe moşia sa. Astfel, el a fost 
singurul om politic important din epoca reformelor, care 
s-a putut exprima deschis chiar şi în anii cincizeci. Deák, 
rămânând fi del legilor din aprilie sancţionate de rege, a 
respins colaborarea pe baze constituţionale. Fiindcă 
nu a avut copii, şi-a vândut moşiile din comitatul Zala 
(cumpărătorul lor a fost Széchenyi) pe o rentă anuală. S-a 
instalat în  Hotelul Angol Királynő (Regina Angliei) din 
Pesta (1854) devenind în curând fi gura conducătoare a 
vieţii politice maghiare.

Rezistenţa pasivă a pus  autorităţile într-o situaţie ne-
sigură. Însă devenise evident, că nobilimea mai săracă, fără 
moşii şi nici intelectualitatea nu a putut urma această cale, 
fi ind nevoiţi să accepte slujbe la stat. Din cauza desfi inţării 
serviciilor iobăgeşti şi a tergiversării despăgubirilor, şi pen-
tru moşieri doar venitul provenit din angajarea ca funcţio-
nari publici le-ar fi  putut asigura existenţa. De aceea, arma 
rezistenţei pasive nu a putut fi  folosită până la neşfârşit.

O formă specifică a rezistenţei a fost emigrarea. Marea 
parte a emigranţilor a părăsit ţara imediat după înfrânge-
rea armată. Emigranţii – ca orice grup de exilaţi – s-au 
împărţit în numeroase orientări, dar marea majoritate au 
pus la cale reluarea luptei. Când a părut că situaţia inter-
naţională e favorabilă acestei acţiuni, ei au acţionat uniţi 
(de exemplu, războiul franco-italiano-austriac). Autorităţi-
le austriece au trebuit să se aştepte la faptul că aceştia se 
vor folosi de orice conflict internaţional pentru cauza 
maghiară. Nu au reuşit să obţină sprijinul guvernelor, dar 
exilaţii conduşi de Kossuth au reuşit să trezească simpatie 
în opinia publică europeană pentru revendicările de li-
bertate ale maghiarilor. Cu toate că reprezentanţii exilului 
maghiar nu au obţinut rezultate spectaculoase, acţiunile 
lor au mărit importanţa rezistenţei pasive din ţară. 

ARHIVĂ

REPRESIUNEA ŞI OBIECTIVELE 
IMPERIALE   

„Către locuiorii Buda-Pestei!
(...) În voi, cu puţine excepţii, ne-am înşelat amarnic, motiv pentru care nu acordăm 

prea mare încredere când vă manifestaţi sentimentele voastre de intenţii  paşnice. 
Voi, care prin limbă şi obiceiuri sunteţi în mare parte germani, aţi luat din nou parte 

la acea năzuinţă a unui gură-spartă fără de Dumnezeu de a lucra la clădirea himeră a 
unei republici maghiare...

Voi i-aţi alungat pe cei cu gândirea fidelă, i-aţi măcelărit pe mai mulţi dintre aceştia, 
precum şi pe soldaţii imperiali lipsiţi de apărare. 

Aş putea să mă răzbun prin nimicirea voastră şi a orașelor voastre, dar urmez mări-
nimia Împăratului şi Domnului meu; dar ascultaţi de cuvintele de atenţionare ale unui 
bătrân luptător, care a dovedit-o deja cum obişnuieşte să se ţină de cuvânt. Își va pierde 
viaţa şi încă acolo unde şi-a comis vina, fără deosebire de rang şi de sex în cel mai scurt 
timp: toţi, care prin viu grai, faptă sau purtarea simbolurilor revoluţionare se încumetă să 
sprijine cauza părtinitorilor. (...)”  (Proclamaţia lui Haynau către locuitorii Pestei, 1849) 

Care a fost scopul principal 
al proclamaţiei? De ce consi-

deră în mod special condamnabil 
comportamentul cetăţenilor ora-
şului în 1848–49? Ce imagine a vrut 
Haynau să îşi facă despre sine? Dar 
despre împărat? Să discutăm, dacă 
o asemenea proclamaţie îşi poate 
atinge scopul!  [ T ]1
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„Când au ajuns în faţa donjonului cetăţii după ce au mers pe drumuri întortochea-
te pe unde pământul sau podeaua a fost mai curată decât aerul, căpitanul coman-
dant de garnizoană a făcut contesei semn să-l urmeze. Unul dintre jandarmi care au 
servit ca însoţitori a exclamat stupefiat: »Also im Turm?« [Aşadar, în turn?] Doar mai 
târziu s-a aflat că exclamaţia a însemnat, că vor fi închişi în cea mai severă temniţă de 
pe teritoriul monarhiei.

Urcând pe trepţii abrupţi, au păşit într-o sală de gardă mare, unde erau cazaţi 
soldaţi, gardieni. De aici au ajuns sus într-o sală rotundă, mergând prin întuneric pe 
nişte scări înguste, din care se deschideau uşi în toate direcţiile. Aici, prizonierele au 
început să simtă în ce loc au ajuns; cu precădere mai apoi când au întrebat, văzând o 
grămadă de pietre de mărimea pâinii, ce caută acestea acolo, iar răspunsul a fost că 
acele pietre erau de obicei legate de picioarele prizonierilor. (...)

Această așa-numită »inspecţie« are loc în fiecare zi dimineaţa şi seara cu o grabă şi 
o gălăgie atât de cruntă, încât prizonierele nu s-au putut obişnui cu ea nici după ani 
de zile. Fără nici un semnal, deodată se aude zăngănitul lanţurilor; uşile sunt dintr-o 
dată deschise şi gardianul aleargă înăuntru cu un ocnaş înlănţuit; primul ca să inspe-
cteze, celălalt ca să facă curăţenie. Aşa merge treaba asta ani de zile, dimineaţa pe la 
şase-şapte şi seara pe la cinci-şase. (...)

A mai fost o împrejurare atenuantă şi favorabilă privitoare la prizonierele din Kufs-
tein. Aceasta a constat din faptul că soldaţii din garda cetăţii au fost fiii unor batalioa-
ne maghiare. Aceşti buni băieţi s-au comportat foarte grijuliu şi cu compasiune faţă 
de doamnele întemniţate. (...)  (Despre anii de temniţă ai Leövey Klára, 1880) 

Execuţia a nouă martiri de la Arad (pictură de 
Thorma János). Patru generali au fost execu-
taţi, din clemenţă, prin împuşcare. i

Care a fost baza legală a con-
damnării la moarte a ofiţerilor 

ungari? Să arătăm, care este mesajul 
picturii!  [ T ]

Să caracterizăm în baza sur-
sei condiţiile de detenţie din 

vremea respectivă! Să discutăm, 
în ce măsură au luat în considerare 
gardienii temniţei originea socială 
a deţinutelor şi faptul că era vorba 
de femei! Să trecem în revistă acei 
factori, care au făcut robia mai su-
portabilă! ! [ T ]

EPOCA ABSOLUTISMULUI
 DESCHIS   

Împărţirea administrativă a Ungariei în perioada Bach

Să prezentăm, cum s-a modificat împărţirea teritorială a Ungariei şi statutul ei 
juridic în perioada respectivă! Ce scopuri reflectă noua organizare?  [ T ]

Paşaport pentru călătorii interne în perioada Bach

Ce contradicţie putem constata în-
tre hartă şi această imagine?  [ T ]
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Caricaturizarea husarului lui Bach. Denumirea se referă la 
funcţionarii regimului Bach, care au purtat haine cu moti-
ve ungureşti, dar cu vulturul bicefal pe nasturi 

Să formulăm, în ce masură reflectă 
existenţa, îmbrăcămintea husarilor 

lui Bach contradicţia politicii autorităţilor?  
[ T ]

Patenta urbarială

Să comparăm reglementarea din 1853 cu 
prevederile legilor din aprilie şi cu măsurile 

perioadei revoluţionare! Să prezentăm, în ce a con-
stat diferenţa dintre situaţia pământurilor gospo-
dăriilor mixte şi cea a pământurilor urbariale!  [ T ] 

„§.2 Ca urmare a desfiinţării relaţiilor 
urbariale foştii iobagi sunt învestiţi cu 
toate drepturile de proprietate şi de libe-
ră dispunere de pământul urbarial culti-
vat de ei. (...)

§.3 Pământuri urbariale sunt considerate acele parcele care în regis-
trele urbariale au fost trecute în efectivul parcelelor pentru iobagi şi je-
leri urbariali. (...)

§. 4 În afară de acestea, odată cu parcelele urbariale foştii iobagi intră 
şi în proprietatea păşunilor, precum şi a pădurilor şi stufărişului separate 
deja pe cale legală sau care urmează a fi separate pe cale legală şi care 
au fost cedate foştilor iobagi sau li se vor ceda în viitor. (...) 

§. 16 Păşunatul pe acele pământuri care devin în urma acestui decret 
public proprietatea foştilor iobagi, nu le mai revine moşierilor, dar nici 
iobagii nu mai pot păşuna pe pământurile domniei.

§. 17 Impozitările şi prestarea serviciilor ce decurg din folosirea viilor 
se consideră abolite, doar dacă acestea se află pe terenuri, care în con-
formitate cu § -ul 3 al decretului public pot fi considerate terenuri urba-
riale (...), iar serviciile obişnuite până acum trebuie prestate fără şovăire 
până la efectuarea despăgubirii (...)

§. 25 În limitele acelor hotare, care se vor cere în urma declanşării 
parcelărilor în decurs de un an sau după cum va cere moşierul sau majo-
ritatea iobagilor (...) acestea trebuie înfiinţate cât mai repede posibil pe 
lângă separarea păşunilor şi reglementarea luării în folosinţă a pădurilor. 
(...)”   (Din patenta urbarială, 1853)  

Să comparăm conţinutul legilor din aprilie şi cel al patentei urbariale! 
Să stabilim, cum se raportează legea faţă de noile concesii făcute ioba-

gilor în timpul luptei de eliberare? Să prezentăm condiţiile în care era iobăgi-
mea, situaţia ei de după reglementare (pământuri cu titlu de drept, pămân-
turi răscumpărabile, parcelare)! Să luăm în considerare, cum a evoluat situ-
aţia economică a nobilimii în perioada eliberării iobăgiei (1848 – 1853)! ! [ T ]

SITUAŢIA ECONOMIEI ŞI A 
BUGETULUI DE STAT    

„Impozitul a întrecut jumătate din venituri, iar pentru unele locuri cu to-
tul sterpe, care nu au adus nici un venit, a fost impus un impozit atât de 
mare cât pentru ogoarele de prim rang sau de rang secund. Au fost cazuri 
în care venitul a fost de 500 de florini de pe vreo moşie, iar impozitul impus, 
fără să fie cunoscută productivitatea locului respectiv, a fost de 600 de flo-
rini. Micii moşieri care în ’48 au plătit sub guvernul maghiar un impozit de 
5 florini, au avut de plătit acum optzeci. Proprietarii de case care în ’48 au 
plătit drept impozit 30 de florini pentru o casă în Pesta, acum impozitul era 
de 150 şi în fiecare an acesta a crescut.

Toţi banii trebuie plătiţi ca impozite. Comerţul stagnează. Agricultorul care 
din ’48 încoace a produs mult grâu, fiind scutit de robotă, nu îşi poate vinde 
recolta la preţul cuvenit. De la an la an trebuie să-şi ţină recolta depozitată 
în gropi. Nu există progres, deşi calea spre bunăstarea poporului ar fi liberă.

Tipurile de impozite sunt nenumărate. Pentru fiecare lucru oricât de 
mic, dacă guvernul a avut nevoie imediat s-a instituit un impozit. De 
exemplu, pentru renovarea locuinţei din cetatea Budei, care a servit drept 
locuinţă arhiducelui Albert. Şi acest impozit a rămas să-l plătească popo-
rul şi după ce locuinţa locotenenţială fu demult terminată.”  (Însemnările 
Lőevey Klára despre perioada de detenţie a renumitei Teleki Blanka 1880)

Cum a evoluat instituirea impozitelor? Cum 
apreciază autoarea politica de impozite a 

guvernului? Ce cauze au condus la ridicarea im-
pozitelor? Ce factori ar fi putut să uşureze pove-
rile datorate impozitării?  [ T ]
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EVOLUŢIA IMPOZITULUI ŞI A DATORIEI DE STAT ÎN UNGARIA 
1850  1864

Anii                
Tipul impozitului 

(milioane de forinţi)
Datoria de stat  

(raportată la anul 1850)
Direct Indirect

1850 11,08 17,28 100%
1857 12,27 37,47 –
1864 23,35 54,90 250%

INDICATORI ECONOMICI ÎN UNGARIA 
 1850 1867)

Anii                
Cale fe-

rată      
(km)

Producţia de 
cărbune    

(tone)

Producţia 
de fier brut 

(tone)
1850     176 209 000   51 000
1860 1 616 349 000   85 000
1867 2 285 600 000 120 000

Să caracterizăm sitauţia economică a Ungariei în 
baza datelor din tabel! Ce legături pot fi constata-

te între datele tabelului!  [ T ]

Să stabilim cum s-a modificat impozitarea şi datoria de stat în 
perioada respectivă! Să arătăm care este contradicţia dintre cele 

două rubrici de date! Să analizăm legătura dintre impozitul direct şi 
cel indirect! [ T ]

„De tot ceea ce omul în ultimul timp se bucură din punct de vedere material, adi-
că mai degrabă de acel plus, care stă la dispoziţia multor oameni, este fără îndoială, 
un câştig destul de mare: şi cu siguranţă fiecăruia îi cade bine să vadă desăvârşit, tot 
ceea ce îşi doreşte atât de mult psihicul fiecărei fiinţe. Însă după cum mai sus am 
specificat, şi anume, că nu suntem în situaţia de a judeca dacă această extindere se 
datorează în exclusivitate excelenţei voastre şi regimului pe care îl conduceţi sau dacă 
nu cumva fără domnia voastră şi regimul dumneavoastă nu am fi ajuns mai ieftin la 
ea. (...)”    (Széchenyi István: Ein Blick ..., 1858)

Să formulăm în ce ton a scris Széchenyi acest text? Cum vede el legătura dintre re-
gimul Bach şi  evoluţia ecomoniei? Care este elementul de bază al gândirii sale în 

argumentaţia pe care o face?  [ T ]

Foaia de titlu a broşurii Blick. În această lucrare 
Széchenyi a dat un răspuns manifestului pro-
pagandistic al regimului Bach (Rückblick – Pri-
vire retrospectivă)

Unde a fost publicată broşu-
ra Blick şi ce însemnătate are 

ea? Să discutăm despre chestiu-
nea de bază a lucrării: timpul sau 
regimul lui Bach a adus relansarea 
economică a ţării în anii cincizeci?  
[ O ]

Moara cu aburi Pannónia din Pesta. Industria 
morăritului s-a dezvoltat în Ungaria în ritm 
rapid

În ce măsură s-a datorat dez-
voltarea industriei morăritu-

lui epocii respective, caracteristici-
lor ţării şi în ce măsură imperiului?  
[ O ]

FORMELE REZISTENŢEI    
„Adresa plină de cordialitate, pe care Domnia Voastră a 
binevoit a mi-o adresa şi mai vârtos modul respectuos al 

acesteia mă îndatorează, ca Domniei Voastre să îmi exprim gratitudinea numaidecât.

     Însă oricât ar fi de măgulitoare această adresă referitoare la persoana mea, mă simt 
nevoit, cu tot respectul, să îmi exprim cu toată hotărârea, că nu pot accepta această 
ofertă. După îndoliatele evenimente ale trecutului apropiat, care mai persistă şi în 
ziua de azi, este o imposibilitate ca eu să iau parte la treburi publice.”  (Scrisoarea lui 
Deák Ferenc către ministrul de justiţie Anton Schmerling, 1850)

Să tragem concluzia în baza 
sursei, ce scrisoare a primit 

Deák Ferenc de la Schmerling! La 
ce „evenimente îndoliate” se referă 
Deák Ferenc? Să apreciem tonul 
scrisorii! Cum putem defini ati-
tudinea sa, urmată mai târziu de 
mulţi?  [ T ]
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„Acceptarea de slujbe funcţionăreşti printre patrioţi este etichetată drept trădare 
de patrie, aceasta fiind o prejudecată periculoasă în privinţa treburilor publice, este 
inechitabliă şi nedreaptă pentru indivizii, care au făcut o pregătire pentru această 
slujbă, iar ameninţarea prejudecăţii a închis porţile în faţa acestei sferi de activitate; 
clasa înstărită a născocit această prejudecată la sânul clemanţei în detrimentul celei 
neînstărite suferind de ea moraliceşte. Generaţiile au mers mai departe, an de an a 
ieşit un număr mare de absolvenţi pe porţile şcolilor, cărora le-a trebuit pâine; cei în-
stăriţi nu s-au gândit la acest lucru, şi-au încheiat cu anatema [marginalizarea] fiecare 
discurs patriotic, dar în faţa omului sărac nu a rămas deschisă decât o singură carie-
ră, avocatura, care părea a fi independentă de guvernul cel respins (...) şi în această 
carieră s-a îngrămădit tineretul intelectual, încât numărul avocaţilor a sporit într-aşa 
de tare, încât s-au văzut nevoiţi să adopte obiceiul lui Matei spărgătorul de gheaţă, 
despre care au zis că: dacă nu găseşte gheaţă, va face gheaţă. (...)   (Din amintirile depu-
tatului parlamentar paşoptist Szárazberky Nagy József, sfârşitul secolului XIX) 

„La 15 martie 1860 tinerimea pestană a vrut să depună coroane la mormintele mar-
tirilor înmormântaţi în cimitirul din Vác. S-a deplasat o mare mulţime să depună co-
roanele. Poliţia le-a tăiat drumul. La fel s-a întâmplat şi în cimitirul Kerepes. Unii dintre 
tineri au încercat să străpungă mulţimea formată din armata adusă la ordinele poliţiei, 
ca măcar să poată introduce coroanele înăuntrul cimitirului. În acel moment poliţia a 
dat ordin de deschidere a focului asupra tineretului. Mai mulţi dintre ei au fost răniţi 
uşor, dar unul, pe nume Forinyák, a fost rănit foarte grav. Prietenii lui au sărit disperaţi în 
ajutorul lui, încercând să-i bandajeze rana din care ţâşnea sângele şi să-l ducă pe o căru-
ţă comodă la tatăl său, ce locuia în Pesta. Poliţia însă nu le-a permis. L-au luat pe tânărul 
martir cu rana nebandajată pe un car de marfă şi astfel l-au dus la părintele său. Până au 
ajuns ei într-acolo, tânărul martir aproape că îşi pierdu tot sângele şi nici cea mai mare 
îngrijire şi sârguinţă nu-i mai putu salva viaţa.  – Tatăl disperat, care nu a fost unul dintre 
cei mai înflăcăraţi vorbitori, s-a dus plin de furie la arhiducele Albert, plângându-se cu 
inima frântă de soarta groaznică a fiului său, cerând ca măcar să facă ceva ca cei vinovaţi 
de la poliţie să fie pedepsiţi.

În privinţa cărei atitudini îşi 
exprimă părerea autorul? 

Ce diferenţe stabilește sursa prin 
aprecierea acestei atitudini? Care 
este sensul din text referitor la Ma-
tei spărgătorul de gheaţă?  [ T ]

Formele rezistenţei împotriva neoabsolutis-
mului

Să stabilim, în ce fel şi-a expri-
mat ţara rezistenţa împotriva 

sistemului! Să caracterizăm fiecare 
formă de rezistenţă în parte (mijloa-
ce, legăturile dintre ele, etc.)!  [ T ]

Hotelul Angol Királynő (Regina Angliei) din 
Pesta, în care s-a mutat Deák schimbându-şi 
averea pe o rentă pe viaţă

În ce măsură a contribuit 
persoana lui Deák, crezul său 

politic şi starea ca să poată deveni 
personalitatea conducătoare a re-
zistenţei pasive?  [ T ]

Klapka György (1820 – 1892), generalul luptei 
de eliberare, strategul campaniei de primă-
vară din 1849, iar apoi apărătorul oraşului 
Komárom. Mai târziu devine figura conducă-
toare a exilului. În 1866 a organizat o legiune 
de partea prusacilor pentru eliberarea ţării

„...prea bine ştiuse [Bismar-
ck] că Klapka şi camarazii săi 
pot organiza cel mult nişte 
trupe paramilitare, dar nu vor 
putea declanşa o revoltă; (...) 
A considerat a fi un vis inde-
pendenţa Ungariei (...)”  (Din 
memoriile lui Pulszky Ferenc)
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La 6 octombrie 1849 s-a dezlănţuit reprimarea. Data nu este una întâmplătoare, execuţiile în masă au fost fixate 
pentru data aniversării unui an de la izbucnirea revoluţiei din Viena. Oricum trebuiau să mai aştepte cu răzbunarea, căci 
cetatea aproape de necucerit a Komáromului încă nu se predase. 

Istoria este făcută de oameni. Este bine, dacă pe parcursul însuşirii cunoştinţelor ne străduim să vedem destinele 
umane din spatele evenimentelor. Să citim scrisoarea de rămas bun al unui tânăr aristocrat german, pe care cinstea, 
conştiinţa datoriei şi fidelitatea faţă de noua lui familie l-a atras printre soldaţii luptei maghiare de eliberare!conştiinţa datoriei şi fidelitatea faţă de noua lui familie l-a atras printre soldaţii luptei maghiare de eliberare!

La 6 octombrie 1849 s-a dezlănţuit reprimarea. Data nu este una întâmplătoare, execuţiile în masă au fost fixate 

„Unica, scumpa mea Liza, până la ultima suflare a mea!
Zarurile au fost aruncate şi mai am doar puţine ore pe lu-

mea aceasta, ca să mă pregătesc pentru amarul pas. – Moar-
tea nu ar fi ceva groaznic pentru persoana mea, dacă aş fi 
singur; dar când mă gândesc la tine şi la copiii mei inocenţi, 
dragă Liza, mă apasă o grea povară pe suflet. Nenorocirea nu 
m-a lovit pe neaşteptate. Am crezut, că sunt pregătit pentru 
orice şi totuşi, în acest moment, mi se strânge inima gândin-
du-mă că, într-adevăr, te voi pierde pentru totdeauna, pe 
tine, cea mai mare comoară a mea! (...)

Mi-aş fi dorit atât de mult să mai trăiesc, căci am avut totul, ce mi-a făcut viaţa feri-
cită. Am fost atât de fericit în căsătorie cu tine, cum un om nu-şi poate dori mai mult. 
(...) Timpul pe care îl mai pot petrece pe pământ îmi este acum foarte scurt. Scrisoarea 
trebuie s-o predau în curând şi îmi este greu să mă despart de aceste file, căci acestea 
sunt ultimele mele cuvinte, pe care ţi le adresez. Dumnezeu să te binecuvânteze şi să 
te protejeze, scumpa nea nobilă soţie, şi să îţi dea putere, iar mie, pacea cea veşnică. 
Scumpa mea dragă Liza! Copiii mei! Să trăiţi fericiţi! În curând îmi voi da sfârşitul. Încă 
odată îţi multumesc pentru dragostea ta fidelă, pentru tot ce ai făcut pentru mine. – 
Doamne Dumnezeule! Nu mai pot! Rămâi cu bine, viaţa mea, tot ce am pe lume!

Al tău Karl fidel până la moarte, Arad, 5 octombrie 1849.”  (Ultima scrisoarea a lui 
Karl Leiningen - Westerburg către soţia sa)

Să discutăm, dacă din punctul de vedere al autorităţilor reprimarea sângeroasă a fost 
necesară! În ce măsură schimbă lectura acestei scrisori imaginea pe care o avem des-

pre eroii de la Arad?  [ T ]

Să scriem un reportaj în care 
să descriem evenimentele şi 

atmosfera din acea perioadă!  [ S ]

Dacă tot l-a pierdut pe unicul său fiu, măcar să i se facă într-atâta dreptate, încât fiul 
său să fie ultima victimă şi să nu mai permită un asemenea comportament din partea 
poliţiei. – Arhiducele a ascultat fără nicio pornire plângerea tatălui disperat, după care a 
răspuns pe un ton indiferent: »Un băiat cu gândirea ca cel al dumneavoastră nu merită 
compasiune!« Cu această amăgire se despărţi de tatăl nenorocit care își pierduse fiul. 
Înmormântarea tânărului Forinyák a fost extraordinară. Peste 2000 de oameni au înso-
ţit catafalcul tânărului martir. Toţi pătrunşi de un singur sentiment. Această procesiune 
funebră a fost o manifestare extraordinară a atmosferei antiguvernamentale a naţiunii, 
a poporului, chiar a ţării.”  (Însemnările Löevey Klára despre detenţia cunoscutei Teleki Blan-
ka, 1880) 

Kossuth în New York

Cum a fost primit Kossuth în 
Statele Unite? Ce a dat pu-

tere celor din exil? În ce măsură a 
putut avea efecte asupra opiniei 
publice din ţară, respectiv asupra 
politicii imperiale? [ O ]

Monumentul de odinioară (ridicat în anii dua-
lismului) de la Arad dedicat lui Karl Leiningen 
– Westerburg şi martirilor arădeni 

Ce efecte a avut reprimarea 
sângeroasă asupra relaţiilor 

dintre imperiu şi Ungaria chiar şi 
după mai multe decenii? Ce de-
notă ridicarea monumentului în 
perioada respectivă?  [ T ]
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EŞECUL INTERN ŞI EXTERN AL NEOABSOLUTISMULUI  
După înfrângerea revoluţiei Austria a continuat politica sa 
de mare putere: a vrut să îşi menţină stăpânirea asupra te-
ritoriilor din Italia şi să unifice Germania (unitatea germană 
cea mare). Evenimentele anilor 1850 au cauzat eşecuri re-
petate.  În Războiul Crimeii şi-a pierdut singurul aliat mai 
important, Rusia. În războiul franco-piemontezo-austriac a 
suferit o grea înfrângere. Pe deasupra, sub conducerea lui 
Kossuth şi cu susţinere din partea Franţei şi a Piemontului, 
a fost înfiinţată Direcţiunea Naţională Maghiară, care a tre-
cut la organizarea legiunii maghiare din Italia.

Eşecurile de politică externă, precum şi falimentul fi-
nanciar au zguduit regimul neoabsolutist şi aşa lipsit de 
suport intern. Domnitorul a trebuit să schimbe cursul po-
litic pentru a preveni prăbuşirea regimului. Francisc Iosif 
l-a demis pe Bach (1859) arătându-se deschis la sfârşitul 
anilor cincizeci faţă de aristocraţia conservatoare care, 
în mod singular, ducea o politică independentă (liderul 
acesteia a fost contele Apponyi György). Ideile lor s-au re-
flectat în diploma din octombrie (octombrie 1860), care a 
reinstalat sistemul dinainte de 1848, îngrădind însă cu 
atât mai mult independenţa ungară (de exemplu, dieta nu 
avea nici măcar atribuţia de a vota impozitele). Această în-
cercare însă s-a dovedit un eşec total. Deák, şi după el pă-
tura conducătoare maghiară, au insistat asupra legilor 
de la 1848 refuzând categoric oferta domnitorului. 

Văzând slăbiciunea conservatorilor, Francisc Iosif s-a 
apropiat de burghezia austro-germană adeptă a centrali-
zării. Patenta din februarie (1861) care a modificat diplo-
ma din octombrie a consolidat centralismul imperial şi 
trăsăturile constituţionale. Ungaria, ca provincie – într-o 
poziţie net subapreciată în comparaţie cu însemnătatea sa 
– ar fi putut să fie reprezentată în corpul legislativ imperial, 
în Consiliul Imperial.

Conform prevederilor patentei, au fost restabilite auto-
guvernările comitatense, limba oficială maghiară şi au fost 
ţinute alegeri dietale. Însă deputaţii au respins categoric 
prevederile patentei din februarie. Adică atât îngrădirea 
constituţionalităţii, cât şi structura federală a imperiului,
care limita în mod serios independenţa Ungariei. De aseme-
nea, au refuzat să trimită deputaţi în Consiliul Imperial.

În formele de manifestare a refuzului însă a apărut 
ruptură în dietă. Deák şi susţinătorii săi au vrut să îşi for-
muleze punctul de vedere într-o adresă (în magh. felirat 
– de aici „Felirati Párt”). Acest lucru ar fi însemnat recunoaş-
terea drepturilor de suveran ale lui Francisc Iosif, adică, în 
mod indirect – dar în baza legilor paşoptiste – a exprimat 
dispoziţia de a negocia. Celălalt grup al dietei a dorit să 
îşi exprime părerea printr-o hotărâre (în magh. határozat 
–  de aici Határozati Párt), ceea ce însemna refuzul total de 
a-l recunoaşte pe suveran. Liderul lor a fost Teleki László 
adus în ţară din exil în nişte împrejurări aventuroase, vio-
lenţe după care în sfârșit a primit amnistie de la domnitor. 
Partidul, în limba maghiară așa numit Határozati Párt a 
avut o majoritate. Dar înainte de votul decisiv, Teleki László 
s-a sinucis. Astfel, echipa lui Deák a obţinut majoritatea,
ceea ce dovedeşte că şi din partidul lui Teleki mulţi au fost 
dispuşi să negocieze cu împăratul. 

Decizia a atras atenţia asupra dilemei cu care s-a con-
fruntat clasa politică maghiară. Din punct de vedere senti-
mental ea s-a situat întru totul de partea luptei de eliberare 
şi pentru independenţă în opoziţie cu domnitorul respon-
sabil pentru reprimarea sângeroasă. Dar în acelaşi timp, tot 
mai mulţi şi-au epuizat forţele în rezistenţa pasivă. 

PROVIZORATUL (1861 – 1865) Ca răspuns la adresa ce 
conţinea refuzul, domnitorul a dizolvat dieta şi a suspen-
dat din nou funcţionarea instituţiilor constituţionale (cele 
comitatense). Însă în epoca „de tranziţie” (provizoratul) 
care se leagă de numele lui Schmerling [şmerling] nu s-a 
mai revenit la metodele violente ale anilor 1850. 

Evenimentele şi evoluţiile politice ale anilor 1860 l-au 
determinat atât pe domnitor, cât şi pe clasa politică ma-
ghiară să ajungă la o înţelegere. Izolarea pe plan extern a 
lui Francisc Iosif a crescut tot mai mult, devenind evident 
faptul că Imperiul Habsburgic este din ce în ce mai nepu-
tincios faţă de mişcările de unificare germană şi italiană. 
Austria şi-a putut menţine poziţia de mare putere în 
concurenţă cu noile state naţionale numai în condiţi-
ile unei stabilităţi interne solide. Deák şi cei din jurul 
său şi-au dat seama că pătura politică maghiară nu va 
mai putea continua mult timp rezistenţa pasivă. Iar 
acest lucru ar fi putut pune în pericol posibilitatea unui 
compromis favorabil. Mulţi însă au fost de părere că în 
contextul tendinţelor dominatoare ale Rusie şi Germaniei 
doar imperiul mai poate garanta cea mai mare liber-
tate de mişcare, protejând rolul conducător al ma-
ghiarilor împotriva mişcărilor din ce în ce mai puternice 
ale naţionalităţilor. 

COMPROMISUL Dilema principală a domnitorului şi a 
păturii conducătoare maghiare a constat în găsirea unui 
compromis, prin care imperiul să rămână atât de unitar, 
încât să îşi poată menţine poziţia de mare putere, dar 
totodată să fie asigurată şi relativa independenţă a Un-
gariei. Baza soluţiei a fost elaborată de către conservatori 
(Apponyi György). Ei au propus, ca afacerile controversa-
te să fie afaceri comune (externe, apărare şi finanţe). Con-
trolul constituţional al acestora urma să fie – prin ocolirea 
unui for legislativ comun inacceptabil pentru maghiari – 
efectuat de către aşa-numitele delegaţii a două corpuri 
legislative independente. Pentru ca proiectul să fie ac-
ceptat, a fost nevoie de concesii reciproce.

Evenimentele au început să se precipite, când Deák şi-a 
scris celebrul său articol de Paşte (1865) ca răspuns la în-
cercările de apropiere ale domnitorului. El a propus ideea, 
ca dacă constituţionalitatea va fi restabilită, atunci ma-
ghiarii, pentru menţinerea unităţii imperiului, sunt dis-
puşi să renunţe, în cadru constituţional, la unele reven-
dicări paşoptiste, acceptând politica externă comună, 
resortul apărării şi cel al finanţelor menite să acopere 
cheltuielile acestora.

Domnitorul l-a demis pe Schmerling şi a convocat di-
eta. În noua dietă, Deák şi adepţii săi – cu suportul con-
servatorilor – au obţinut majoritatea. Partidul Határozati 
de la început s-a scindat în două orientări: în moderaţi (de 

34. Drumul spre compromis
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centru-stânga) şi în radicali (stânga extremă). Cei din urmă 
au fost mult mai puţini. 

După ce la presiunile lui Deák dieta nu a exploatat si-
tuaţia difi cilă a domnitorului din timpul războiului dintre 
Prusia şi Austria (1866), Francisc Iosif s-a hotărât să încheie 
compromisul. Autoguvernările comitatense au fost resta-
bilite şi au fost reintroduse legile de la 1848. După înţele-
gerea referitoare la compromis domnitorul l-a numit pe 
contele Andrássy Gyula prim-ministru (februarie 1867). 
După aceasta, dieta a acceptat legea referitoare la com-
promis conţinând afacerile comune (iunie 1867).

STRUCTURA STATULUI ŞI A ECONOMIEI ÎN DUALISM
Monarhia Austro-Ungară a devenit o monarhie consti-
tuţională cu două centre, adică un stat dualist. Austria şi 
Ungaria, pe lângă persoana domnitorului comun, au fost 
legate între ele prin afacerile de apărare, cele externe şi 
cele de fi nanţe necesare acoperirii cheltuielilor acestora. 
Afacerile comune au funcţionat în cadrul unor ministere 
comune pentru a căror supraveghere constituţională fi e-
care parte a imperiului – independent una de cealaltă – a 
delegat din partea corpului legislativ o comisie de câte 60 
de persoane, aşa-numita delegaţie. Însă delegaţiile, care 
au funcţionat separat, şi-au putut îndeplini doar parţial 
atribuţiile lor, astfel încât în afacerile comune infl uenţa 
domnitorului a rămas însemnată. Puterea domnitoru-
lui a fost cu atât mai mare, cu cât conducerea armatei a 
rămas în întregime sub comanda sa. Cele două foruri 
legislative şi-au putut exercita infl uenţa asupra armatei 
doar prin stabilirea impozitelor şi a numărului de recruţi.  
Francisc Iosif, ca să îşi păstreze infl uenţa a considerat ca o 

condiţie a compromisului dreptul  de a consfi nţi în prea-
labil legile (deşi acest lucru nu a fost stipulat în lege). Acest 
lucru a însemnat că oricare guvern maghiar trebuia să tri-
mită proiectele de lege spre aprobare regelui, înainte ca 
acestea să fi e înaintate în parlament. 

Ungaria, în afară de legile comune, s-a bucurat de o in-
dependenţă totală. Parlamentul ţării a avut un guvern 
responsabil. Parlamentul a fost ales în baza votului cen-
zitar. Ungaria şi Transilvania au fost reunifi cate. 

Legea compromisului austro-ungar a reglementat şi 
relaţiile economice dintre cele două state. Spre deosebire 
de acordurile politice, cele economice puteau fi  renego-
ciate din zece în zece ani putând fi  adaptate la raportul 
de forţe tocmai existent. Cele două ţări independente în 
politicile lor interne au constituit o uniune economică, un 
spaţiu vamal comun cu o valută comună, cu fl uxul liber 
al capitalului şi al pieţii forţei de muncă. În acelaşi timp 
a fost lăsată în competenţa fi ecărui guvern posibilităţile 
dezvoltării economiei (transport, taxări, impozitări, etc.). 

S-a stabilit în ce măsură cele două state membre să 
contribuie fi nanciar la acoperirea costurilor afacerilor 
comune. Partea (cota) Austriei a fost de 70%, iar cea a Un-
gariei de 30%. Această împărţire, având în vedere numărul 
de locuitori şi nivelul de dezvoltare a ţării, poate fi  conside-
rată echitabilă. 

Prin încheierea compromisului dualist Ungaria a renun-
ţat la independenţa totală. Însă independenţa în cadrul 
imperiului i-a asigurat posibilităţi mai mari pentru a-şi afi r-
ma interesele naţionale. Piaţa comună a asigurat dezvolta-
rea și posibilitatea de creștere a economiei în zonă şi cea a 
Ungariei.

ARHIVĂ

Caricatură despre eşecul regimului Bach

Să formulăm, care este părerea caricaturis-
tului despre regimul Bach! Care trăsături ale 

regimului sunt scoase în evidenţă! Să trecem în re-
vistă, ce alte trăsături ale regimului ar mai putea fi 
scoase în evidenţă!  [ O ]

EŞECUL INTERN ŞI EXTERN AL 
NEOABSOLUTISMULUI   

„I. Dreptul de a legifera, de a modifica 
legi de către noi sau de către urmaşii 
noştri se va aplica numai prin interme-

diul dietelor întrunite în mod legal şi al Consiliului Imperial în care 
aceasta din urmă  dietă va trimite un număr de membri stabilit de ele. 

    II. Toate acele subiecte ale legislativului care se referă la totalitatea 
drepturilor, îndatoririlor şi intereselor comune, şi anume în privin-
ţa afacerilor minereului, finaciare şi de creditare, afacerilor vamale şi 
comerciale, precum şi a casei de economii; legislativul va negocia în 
Consiliul Imperial şi prin intermediul acestuia principiile de bază ale 
funcţionării  telegrafului şi a căilor ferate, precum şi modalitatea, or-
dinea şi caracterul de aplicare al serviciului militar obligatoriu, și ca 
urmare, prin intermediul Consiliului Imperial să fie aplicate în mod 
constituţional.

     III. Toate celelalte subiecte ale legislativului care nu au fost acum cu-
prinse în punctele de mai sus se vor reglementa constituţional de 
către dietele corespunzătoare şi prin intermediul acestora, şi anume 
în ţările şi provinciile coroanei ungare în conformitate cu constituţiile 
menţionate, iar în celelalte ţări şi provincii ale noastre în conformita-
te cu obiceiurile provinciilor respective. (…)”   (Diploma din octombrie, 
1860)

În ce sens s-a schimbat absolutismul? Să arătăm, care a fost relaţia din-
tre domnitor şi organele de reprezentanţă, dintre centru şi provincii! 

Cum s-au aplicat regulile clasice ale constituţionaliţăţii? Să caracterizăm 
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situaţia Ungariei după aceste constatări! Cum a putut să accepte diploma clasa politică 
maghiară?  [ T ]

„I. Aprobăm funcţionarea şi compoziţia Consiliului Imperial menit să reprezinte im-
periul prin dreptul său de funcţionare din diploma datată la 20 octombrie 1860, precum 
şi legea alăturată referitoare la sistemul de reprezentare în imperiu, pe care le investim 
cu putere de lege de bază a statului cu efect asupra regatelor şi provinciilor noastre.

§ 1. Pentru reprezentarea imperială se instituie Consiliul Imperial. Consiliul Imperial 
se compune din Camera Domnilor şi Camera Deputaţilor. 

§ 2. Membrii Camerei Domnilor sunt prin naştere ducii de vârstă matură ai casei 
domnitoare.

§ 3. Sunt membrii Camerei Domnilor prin moştenire căpeteniile acelor seminţii din 
ţară – evidenţiate prin întinderea masivă a moşiilor lor – cărora împăratul îi investește 
cu demnitatea de consilieri permanenţi ai Consiliului Imperial. 

§ 4. Sunt membrii ai Casei Domnilor prin statutul lor de înalţi prelaţi ai bisericii toţi 
acei arhiepiscopi şi episcopi, care poartă titlul de duce.

§ 5. În Camera Deputaţilor se întrunesc 343 de membri aleşi (…)
§ 6. Numărul stabilit de membrii pentru fiecare ţară în parte urmează să fie delegaţi de 

către adunarea provincială a ţării respective în urma alegerilor.”  (Patenta din februarie, 1861)
Care este structura imperiului conform proiectului? În ce măsură s-a modificat siste-
mul ca urmare a diplomei din octombrie? În ce măsură au transformat aceste schim-

bări poziţia elitei politice maghiare?  [ T ]

„Nu vrem noi să punem în pericol existenţa imperiului şi suntem dispuşi să fa-
cem ceea ce ne este permis să facem şi putem face fără să lezăm drepturile noastre 
constituţionale, dincolo de limita îndatoririlor trasate de lege, în baza echitabilităţii, 
în privinţa politicii.  Dar vrem să avem contacte cu ei ca două state independente, de 
sine stătătoare şi libere; doar pe această cale vom putea armoniza interesele noastre 
cu interesele lor şi respingem cu fermitate orice subordonare; orice contopire, atât 
în domeniul conducerii guvernamentale, cât şi în cel al legislativului, căci ne este cu 
totul imposibil să renunţăm la independenţa noastră. (…)

Guvernare parlamentară, ministere responsabile, libertatea presei asociată cu 
procesul curtei de juraţi şi dreptul de a hotărî în privinţa impozitării sunt garanţiile 
cele mai solide ale libertăţii constituţionale. (…) Noi dorim să ne manifestăm viaţa 
constituţională în baza egalităţii depline în drepturi. Vrem, ca în privinţa beneficiilor 
ce decurg din libertăţile cetăţeneşti să nu existe nicio deosebire nici de religie, nici de 
naţionalitate, iar toate acele prevederi ale legilor noastre, care îngrădesc egalitatea 
deplină dorim să le modificăm încă în cursul prezentei diete corespunzător cerinţelor 
dreptăţii şi echitabilităţii.”  (Prima propunere de adresă a lui Deák Ferenc din 1861)

Ce garanţii consideră Deák că asigură independenţa ţării? Pe care dintre restricţiile pri-
vitoare la independenţă este dispus Deák să le accepte? Pe care dintre libertăţile cetă-

ţeneşti le consideră indispensabile?  [ T ]

Structura imperiului de după patenta din februarie

Să stabilim, ce regim politic al imperiului reflectă harta? Să enumerăm factorii care in-
dică acest lucru? Căror grupuri sociale sau etnice a fost favorabil acest regim politic? 

De ce clasa conducătoare maghiară l-a respins?  [ T ]

Caricatură despre Ungaria care respinge refor-
mele

Ce caracteristici ale problema-
ticii sunt scoase în evidenţă de 

către desenator?  [ O ]

„Libertatea constituţi-
onală a ţării nu este doar a 
noastră, de care să putem 
liber dispune; naţiunea ne-a 
încredinţat-o pentru a o păs-
tra cu credinţă, iar noi sun-
tem responsabili în faţa pa-
triei şi a conştiinţei noastre. 
Dacă trebuie să îndurăm, va 
îndura această naţiune, pen-
tru a salva pentru posteritate 
acea libertate constituţiona-
lă, pe care a moştenit-o de 
la strămoşii ei. Va îndura fără 
şovăială precum au îndurat 
şi suferit strămoşii ei, pen-
tru a apăra drepturile ţării, 
căci ceea ce forţa şi o putere 
ia de la noi, poate fi refăcut 
cu timpul şi în împrejurări 
favorabile; dar la ceea ce na-
ţiunea, purtând frica suferin-
ţelor, renunţă de bună voie, 
recuperarea acesteia este 
mereu plină de suferinţe şi 
îndoielnică. Va îndura naţi-
unea sperând într-un viitor 
mai strălucit având încredere 
în dreptatea cauzei sale.”  (A 
doua propunere de adresă a 
lui Deák Ferenc către împărat, 
1861) 

Prin ce justifică Deák eşecul 
compromisului? În privinţa 

căror lucruri vrea Deák să-l convin-
gă pe cititor? De ce a simţit nevoia 
acestor rânduri?  [ T ]
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PROVIZORATUL (1861–1865)

Drumul spre compromis

Să dăm un titlu fiecărei coloa-
ne a tabelului! Să prezentăm, 

cum au evoluat factorii de con-
strângere interni şi externi care au 
determinat compromisul dintre 
conducerea imperială şi pătura 
conducătoare maghiară!  [ T ]

Deschiderea dietei Transilvaniei în 1863

Să verificăm, cum a reuşit 
Schmerling, şeful guvernului 

austriac, ca reprezentanţii dietei 
transilvane să îşi trimită reprezen-
tanţii în Adunarea Imperială! De ce 
a fost acest gest o avertizare către 
rezistenţa din Ungaria?  [ O ]

COMPROMISUL
„(…) Nu punem noi la îndoială importanţa menţinerii solidi-
tăţii imperiului. Doar dieta din 1861 a trimis o adresă şi s-a 

exprimat în sensul că naţiunea maghiară nu doreşte să o pună în pericol sub nicio for-
mă. Dar dupa părerea noastră, menţinerea sa solidă este greşită prin refuzul oricărui 
act festiv, al legilor şi drepturilor, iar constituţionalitatea maghiară să fie modelată după 
legea 26 din februarie, ţinând cont înainte de toate de siguranţa imperiului de care a 
ţinut cont şi Sanctio Pragmatica, trebuie să ne străduim ca atât totala siguranţă a im-
periului să fie asigurat, cât şi legile de bază ale constituţiei maghiare să fie menţinute, 
iar liberatea constituţională a ţărilor de dincolo de Laita să fie exprimată şi în totalitate 
asigurată. (…)

     Pe lângă constituţia maghiară este loc şi pentru un domnitor comun, cu afecerile apă-
rării comune şi libertatea totală a ţărilor de dincolo de Laita. Acestea nu sunt în opoziţie 
unele cu altele; credem, că putem să stăm unul lângă celălalt, fără să dorim a ne absorbi 
[înghiţii] reciproc…

        Aşa precum dieta de la 1861, şi noi nu putem porni de la altceva, decât de la Sanctio 
Pragmatica. Acolo sunt stabilite totalitatea chestiunilor privitoare la casa  domnitoare, 
la stăpânirea inseparabilă şi evident, la apărarea comună. Ungaria a îndeplinit cu cre-
dinţă şi din inimă aceste îndatoriri asumate şi în cele mai grele timpuri, (…) Noi nu vrem 
să sacrificăm acest drept constituţional de-al nostru doar pentru că unele puncte ale 
constituţiilor popoarelor de dincolo de Laita sună altfel; dar suntem dispuşi oricând pe 
calea legalităţii să ne armonizăm legile cu asigurarea siguranţei solide a imperiului şi nu 
vom sta niciodată în calea libertăţilor şi desăvârşirii constituţionale a ţărilor de dincolo 
de Laita.”  (Din articolul de Paşte al lui Deák, 1865) 

Să urmărim pas cu pas ide-
ile lui Deák şi să realizăm 

despre ele o schiţă a înşiruirii 
lor! Cum se raportează Deák faţă 
de unitatea imperiului, faţă de 
legile din aprilie? În ce se poate 
resimţi o schimbare, faţă de ati-
tudinile anterioare? [ T ]
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Încoronarea lui Francisc Iosif în Biserica Mátyás din Buda în 1867

În ce măsură a fost considerată ceremonia încoronării 
din epoca respectivă un gest simbolic şi în ce măsură a 

fost aceasta un factor politico-juridic? Ce denotă alegerea lo-
cului încoronării?  [ T ]

Tabloul celui de-al doilea guvern responsabil maghiar

Să ne uităm la tabloul primului guvern responsabil ma-
ghiar de la pagina 149! Să stabilim în baza imaginilor, 

care persoane au făcut parte şi din primul guvern resposabil 
maghiar!  [ T ]

STRUCTURA STATULUI ŞI A ECONO-
MIEI ÎN DUALISM   

„Art. VIII Legea III din anul 1847/1848, § 12 care dispu-
ne de înfiinţarea ministerului [guvernului] (...) se mo-
difică în următorul fel: 

§1. Primul ministru şi colegii lui de guvern vor fi numiţi de către Maiestatea Sa. 
(...)

Legea  XII referitoare la relaţia de interes comun reciproc şi la modalitatea de 
tratare a acestora dintre ţările coroanei ungare şi celelalte ţări aflate sub domnia 
Maiestăţii Sale.

§ 1. Legăturile care există între ţările coroanei ungare pe de o parte şi celelalte 
ţări de sub domnia Maiestăţii Sale pe de altă parte, se bazează pe Pragmatica Sanc-
tio adoptată prin legile 1, 2, şi 3 din 1723.

§ 8. Una dintre mijloacele de apărare comună şi împreună ce derivă din Pragma-
tica Sanctio este desfășurarea obiectivă a afacerilor externe. Această desfăşurare 
obiectivă necesită o abordare comună în privinţa acelor afaceri externe, care se 
referă la toate ţările luate împreună peste care domneşte Maiestatea Sa.  Având în 
vedere acestea, reprezentarea diplomatică şi comercială a imperiului în străinătate 
şi privitor la semnarea unor tratate internaţionale se va face de către ministerul 
afacerilor externe comun de acord şi cu aprobarea ambelor guverne. Aceste afa-
ceri externe sunt considerate şi de către Ungaria ca fiind comune şi este dispusă să 
contribuie cu cota parte corespunzătoare la finanţarea costurilor acestora stabilite 
de comun acord.  (...)

§. 10 (...) În privinţa afacerilor comune privind apărarea, se stabilesc următoarele 
principii. 

§. 11  Decurgând din dreptul princiar privind chestiunile de apărare al Maiestăţii 
Sale privitoare la comanda militartă comună asupra întregii armate, prin urmare 
şi a armatei ungare şi a tuturor oştirilor auxiliare, se recunoaşte dreptul Maiestăţii 
Sale de a dispune de toate acele afaceri ce privesc comanda şi organizarea internă 
a acestora. 

§ 12. Însă ţara îşi rezervă dreptul atât prin intermediul legislativului, cât şi a gu-
vernului, de a dispune de completarea la diferite intervale a armatei şi de încorpo-
rarea de recruţi, de stabilirea condiţiilor şi a duratei serviciului militar, precum şi 
de staţionarea armatei, asigurarea hranei acesteia în baza legilor existente şi până 
acum.
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Tronul imperial 

Să apreciem rolul îndeplinit 
de către domnitor în statul 

dualist! Să luăm în considerare cât 
mai multe puncte de vedere!  [ T ]13
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§. 13  Ţara afirmă în continuare, că stabilirea sau modificarea sistemului de apă-
rare privitor la Ungaria se va putea efectua numai cu acordul parlamentului ungar 
(…). Costurile apărării (…) sunt comune (…)

§. 16  Parlamentul ungar recunoaşte finanţele ca fiind comune, doar în cazul în 
care acele cheltuieli sunt comune, care au fost recunoscute ca atare în cele de mai 
sus. Acest lucru trebuie interpretat în sensul că toate cheltuielile privind domeniile 
amintite (…) începând cu stabilirea lor, colectarea lor şi transferarea lor în locurile 
dorite vor fi decise de către parlamentul Ungariei şi guvernul său responsabil. (…)

§. 29  (…) Din partea Ungariei să se aleagă de către parlament o comisie (dele-
gaţie) din sânul ei cu un anumit număr de membri şi anume din ambele camere 
ale parlamentului. Să aleagă pe cale constituţională, în mod similar, şi celelalte ţări 
şi provincii de sub domnia Maiestăţii Sale comisii formate din tot atâţia membri. 
Numărul membrilor acestor comisii va fi stabilit de comun acord de către cele două 
părţi. Aceasta însă nu poate depăşi cifra de 66 membri de câte o parte (…)

§. 34  Cele două comisii nu vor avea şedinţe comune, ci fiecare va comunica în 
scris una alteia punctele sale de vedere şi hotărârile luate şi se vor strădui prin me-
saje scrise să aplaneze diferendele dintre ele şi să se informeze reciproc (…)

§. 35 Dacă prin intermediul acestor mesaje nu se va reuşi ajungerea la un numi-
tor comun în poziţia celor două comisii, atunci cele două comisii pot ţine o şedinţă 
comună, însă doar pentru un vot simplu. (…) Hotărârea va fi adoptată întotdeauna 
prin votul majorităţii absolute. (…)”   (Din legile din 1867)       

Structura dualismului 

Să arătăm, care sunt componentele celor două părţi constituante ale imperiului? Ce legături există între cele două ţări? Să 
analizăm rolul domnitorului şi chestiunea controlului constituţional asupra afacerilor comune! Să prezentăm, în ce măsură 

a funcţionat ca o unitate economică Monarhia Austro-Ungară!  [ T ]

Să trecem într-un tabel aface-
rile independente şi pe cele 

comune! Să apreciem rolul afaceri-
lor comune! Să stabilim, cum a fost 
soluţionat controlul constituţional 
al afacerilor comune! Ce perico-
le s-au putut ascunde în spatele 
acestui control? În ce măsură poa-
te fi considerată ţara o monarhie 
constituţională? În ce domenii 
dispune domnitorul de puteri mai 
mari decât acestea?  [ T ] 14

15
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„§. 53. În ceea ce priveşte datoria de stat, Ungaria, pornind de la statutul ei consti-
tuţional, nu este obligată din punct de vedere juridic să plătească datorii, care s-au 
făcut fără acordul legal al ţării.

§. 55.  [Dar] este dispusă să îşi asume o parte a datoriei de stat şi de asemenea să 
ţină legătura şi a se sfătui şi cu celelalte ţări ale Maiestăţii Sale, ca naţiune liberă cu 
altă naţiune liberă.    

Legea XIV Referitoare la proporţia de contribuţie a ţărilor coroanei ungare la finan-
ţarea afacerilor comune de comun acord recunoscută în Pragmatica Sanctio.

§. 1. Teritoriul statal al ambelor părţi pe timpul alianţei şi în termenii acesteia for-
mează un singur teritoriu vamal şi comercial înconjurat de o graniţă vamală comună. 

§. 11. Taxa pe sare şi pe tutun, precum şi acele impozite indirecte care au o influ-
enţă nemijlocită asupra producţiei industriale, şi anume impozitul pe pălincă, bere şi 
zahăr vor fi tratate după legi similare şi reglementări administrative.

§. 12. Valuta [banii] din Austria, până nu se va modifica prin lege, rămâne comună 
…

§. 13. Ambele părţi se declară disponibile să creeze după posibilitate un sistem de 
măsurare unitar pe teritoriul celor două state. (…) 

§. 18. Serviciile poştale şi de telegrafie vor funcţiona şi vor fi administrate în mod 
separat pe teritoriul celor două state, dar în cazul în care desfăşurarea activităţii lor o 
cere, acestea se vor face în baza unor principii comune …

§. 22. Această uniune vamală şi comercială intră în vigoare la ziua publicării sale pe 
o durată de 10 ani, (…)  (Din legile de la 1867) 

Unde au apărut colaborări în domeniul financiar şi în cel economic şi în ce domeniu 
s-a manifestat independenţă? Să stabilim, care este deosebirea majoră dintre com-

promisul politic şi cel economic! Să apreciem, în ce măsură s-a reuşit să se ajungă la un 
acord în privinţa condiţiilor coordonării independente a vieţii economice şi a condiţiilor 
unei unităţi economice!  [ T ]

Caricatură maghiară despre compromisul eco-
nomic

Să stabilim, ce părere are ca-
ricaturistul despre economia 

imperiului! Ce problemă scoate 
în evidenţă caricatura? Care este 
dintre acestea cea generală şi care 
este problema, care derivă din co-
laborarea celor două părţi ale im-
periului?  [ T ]

În privinţa aprecierii pactului dualist, opinia publică maghiară, după cum nici întreaga clasă politică maghiară, nu au 
reuşit să ajungă la un numitor comun în 1861, nici în 1867 dar chiar nici mai târziu. Întrebarea s-a pus, dacă reînceperea 
luptei de eliberare mai avea ceva de-a face cu realitatea şi dacă păturile conducătoare maghiare îşi doreau acest lucru 
sau nu. Ţara a respins sistemul dominaţiei străine, iar cultul lui Kossuth printre masele de oameni, indică faptul că ar fi fost 
nevoie de doar o scânteie. 

Însă politica internaţională, locul acordat Austriei (factor important al echilibrului marilor puteri), nu se schimbase de 
la 1849 încoace.  Moşierii şi în mod special nobilimea nu a mai suportat continuarea rezistenţei pasive. Existau temeri, 
că fiecare în parte îşi va încheia propriul său pact cu puterea, ceea ce ar fi scăzut şansele tratativelor politice. Nobilimea 
de odinioară simţise că la 1848 făcuse destule sacrificii. Nu se putea aştepta de la ea să facă noi concesii pentru a câştiga 
masele. În acelaşi timp, procesele de judecată urbariale care au urmat eliberării iobăgiei nu numai  că nu au creat unitate, 
ci au creat divergenţe între moşieri şi ţărani.ci au creat divergenţe între moşieri şi ţărani.

În privinţa aprecierii pactului dualist, opinia publică maghiară, după cum nici întreaga clasă politică maghiară, nu au 

„Prietene!
Permite-mi să mă adresez astfel în numele acelor amintiri din trecut, 

care sub povara îndelungatei şi amarnicei pribegii ale mele, a tristeţii ca 
patriot şi dorului de familie vor rămâne pentru mine totdeauna sfinte.

Noi am fost nu doar tovarăşi de ideii, ci şi prieteni, în sensul cel mai 
nobil al cuvântului în perioade mai frumoase ale virilităţii noastre, pe când 
mergeam încă pe aceeaşi cale spre îndatoririle noastre patriotice (…)

Nu cred să greşesc când spun că toată acea influenţă fără pereche pe 
care o exerciţi asupra deciziilor naţiunii, este poziţia pe care ai ales-o în 
1861. Şi nu cred să greşesc când afirm că de fapt cheia acelei puteri mo-
rale pe care o deţii constă în faptul că instinctul poporului nealterat vede 
în Tine conducătorul său pe tărâmul recuceririi drepturilor naţionale cu 
mijloace paşnice, tot pe baza juridică a anului 1861. 

Deşi demult nu mai stai în acea poziţie. De la poziţia ta de recucerire a 

Să discutăm chestiunea din prisma dorinţelor şi a posibilităţilor! Să arătăm în cursul disputei, ce anume a determinat gru-
parea şi evaluarea faptelor!  [ O ]

Scrisoarea deschisă a lui Kossuth trăind în exil către Deák  

Să caracterizăm trăsăturile scrisorii deschi-
se ca gen de manifestare politică!  [ T ]

16
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Una dintre victimile confruntărilor politice din preajma pactului dualist a fost contele Teleki László. Figura emi-
nentă a exilului maghiar a fost capturată în decembrie 1860 la Drezda. Autorităţile saxone l-au extrădat Vienei. Prizo-
nierul a fost adus în faţa lui Francisc Iosif, după care în urma audienţei neobişnuite la împărat, a fost eliberat. Astfel 
a putut Teleki să participe la alegeri, devenind liderul partidului  așa-numit în maghiară Határozati Párt. Însă politica 
tovarăşilor săi de partid – cu relaţii în rândul emigraţiei – Tisza Kálmán, Podmaniczky Frigyes  a fost mult mai precau-
tă. Teleki a trebuit să se confrunte cu faptul că cei din ţară nu vor să opună rezistenţă la nesfârşit. La blocajul celor din 
partidul așa-numit Határozati Párt a mai contribuit şi faptul că înainte cu puţin timp de deschiderea parlamentului 
sosise mesajul lui Kossuth conform căruia încă nu va fi război, deci să nu facă paşi precipitaţi. În noaptea dinaintea 
votului decisiv contele şi-a pus singur capăt zilelor.votului decisiv contele şi-a pus singur capăt zilelor.

Una dintre victimile confruntărilor politice din preajma pactului dualist a fost contele Teleki László. Figura emi-

drepturilor, ai ajuns pe tărâmul alunecos al renunţării la drepturi (…)  Ce mai rămâne la 
ce se mai poate renunţa din acele drepturi, care sunt şi formează garantul şi esenţa vieţii 
de stat constituţionale (…)

Armata ungară este decretată ca armată complementară a celei imperiale austriece, 
iar controlul şi organizarea ei, ba chiar şi comanda asupra sa este sustrasă de sub res-
ponsabilitatea ministerului ungar, punându-se în subordinea guvernului imperiale ce 
nu e responsabil faţă de parlamentul ungar (…)

Dar eu în acest fapt văd moartea naţiunii; şi fiindcă văd ce văd sunt nevoit să sparg 
tăcerea; şi nu pentru că vreau să polemizez, ci pentru a te implora în numele lui Dumne-
zeu, al patriei şi al posterităţii (…) Nu duce naţiunea într-acel punct, în care în viitor nu 
se va mai putea descurca singură (…) Nu duce patria noastră spre asemenea sacrificii, 
care o privează chiar şi de speranţă!

Ştiu, că rolul Casandrelor a fost un rol ingrat. Dar tu refelectă asupra faptului că de 
fapt Casandra a avut dreptate!”  (Scrisoarea deschisă a lui Kossuth către Deák- aşa numita 
„Scrisoare a Casandrei”, 1867) 

În ce măsură exprimă destinul tragic al lui Teleki dilema epocii sale? Să discutăm, dacă a putut avea vreun rol în actul său 
de sinucidere faptul că Teleki a fost mult timp în exil! În legătură cu moartea lui Teleki s-a emis şi ipoteza uciderii sale din 

motive politice. Să discutăm, cine ar fi avut interesul şi cui nu i-a convenit moartea subită a lui Teleki! [ O ]

„S-a zvonit că dimineaţă contele Teleki László  s-a împuşcat şi că nimeni nu ştie care 
este motivul sinuciderii. Trupul său a fost găsit pe jumătate îmbrăcat pe podeaua came-
rei sale de lucru, lângă el, pistolul. Am pornit deîndată spre locuinţa lui Teleki. (...) 

     În timpul luptei de eliberare nu odată am văzut cadavre, oameni căzuţi, şi am bă-
gat de seamă, că cei care sunt împuşcaţi din faţă, aceia cad pe faţă, iar cei împuşcaţi din 
spate, cad pe spate. Aceste aspecte îşi au explicaţiile lor fizice dovedite de experienţă. 
Însă Teleki, cu toate că glonţul l-a lovit din faţă, era întins pe spate (...)

       În ansamblu părea mai degrabă că moartea a fost cauzată de o mână străină şi nu 
de a sa proprie. Însă nu au găsit nici o urmă care să indice că acolo ar fi umblat cineva, ba 
chiar ce a fost şi mai ciudat: în liniştea perfectă a nopţii nimeni nu a auzit pocnitul armei. 
Impresia care mi-au făcut-o aceste circumstanţe a fost aceea că Teleki a murit pentru 
ideile sale, fiind victima unui asasinat politic. (...)

      Au mai fost emise  alte două motive ale morţii lui Teleki. Ambele ar fi venit de sus. 
Unii au susţinut că Teleki i-ar fi scris o scrisoare lui Kossuth, în care ar fi jurat să revoluţio-
neze Ungaria. Această scrisoare ar fi fost capturată de poliţia austriacă şi trimisă mai de-
parte împăratului, iar împăratul ar fi trimis scrisoarea înapoi lui Teleki pecetluită cu pro-
pria lui pecete. Acest lucru l-ar fi determinat pe Teleki să comită suicidul, după ce a văzut 
că îi este în joc onoarea, că împăratul îi face reproşuri [Teleki a fost eliberat în schimbul 
cuvântului său de onoare, că nu va organiza revoltă]. După o altă presupunere, probabil 
mai credibilă, a căzut victimă unui aşa numit duel american, în care partea învinsă tre-
buie să se sinucidă. Partenerul de duel ar fi fost maiorul Benedek, care în ordinul de zi 
trimis trupelor austriece din Italia i-ar fi numit laşi pe magnaţii maghiari, din care cauză 
aceştia din urmă au publicat un articol de ziar împotriva sa, iar el însuşi a fost provocat la 
duel. Se zice că Benedek l-a ales pe Teleki dintre semnatarii articolului, iar soarta i-a fost 
potrivnică lui Teleki.”  (Kászonyi Dániel, Cele patru epoci ale Ţării Ungureşti, 1868) 

Să stabilim, ce părere are autorul despre moartea lui Teleki! Să arătăm în baza textu-
lui, ce orientare politică a avut autorul!  [ O ]

Cu ce ocazie a fost scrisă 
scrisoarea? Prin ce justifică 

Kossuth faptul că să adresează 
lui Deák în scrisoarea sa? Să enu-
merăm obiecţiile de principiu ge-
nerale pe care le are în legatură 
cu planificatul pact dualist! Care 
aspecte concrete le consideră in-
acceptabile şi de ce pe acestea? 
Să separăm acele părţi ale scrisorii 
care se adresează lui Deák ca poli-
tician şi lui Deák ca om! [ T ]

Fotografii făcute după moartea lui Teleki László. Pozele şocante sunt de la începuturile criminalisticii din Ungaria. Poziţionarea 
trupului şi a armei dă ocazia şi în zilele noastre de a emite tot felul de teorii

Să formulăm în mai multe feluri ultima propoziţie din descrierea imaginii, astfel încât 
aceasta să conţină şi o judecată de valoare sugerată! Să punem în ordinea acestora şi 

afirmaţia făcută în manual!  [ O ]

19
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PERIOADA APROPIERII În timpul luptei de eliberare 
aproape întreaga pătură conducătoare a naţionalităţilor 
s-a întors împotriva guvernului maghiar. În baza promi-
siunilor făcute de Curtea de la Viena ele au considerat că 
interesele lor naţionale pot fi asigurate doar de partea di-
nastiei. Dar conducerea imperială – după ce şi-a recăpă-
tat puterea – nu şi-a mai respectat promisiunile. Conform 
constituţiei de la Olmütz nu și-au putut forma provincii de 
sine stătătoare dar nici autonomie n-au primit. Iar acolo 
unde totuşi acestea s-au realizat, precum în cazul sârbilor 
(Voievodatul Sârbesc şi Banatul de Timişoara) şi acolo de 
fapt tot guvernul de la Viena a ţinut frâiele puterii. 

În timpul neoabsolutismului maghiarii şi naţionalităţile 
au fost deopotrivă asuprite. Cunoscuta apreciere conform 
căreia „naţionalităţile au primit drept răsplată ceea ce 
maghiarii au primit drept pedeapsă” poate să ne inducă 
însă în eroare. Situaţia naţionalitătilor din Ungaria din 
punctul de vedere al propriei naţionalităţi a fost mai 
favorabilă după 1849. Pe de o parte, ele au scăpat de 
aspiraţiile statului maghiar naţional, care din privinţa lor 
erau periculoase. Pe de altă parte, neoabsolutismul le-a 
acordat poziţii în administrarea imperiului pe care anteri-
or le deţinuse nobilimea maghiară. Prin aceasta s-a acce-
lerat procesul declanşat încă în timpul luptei de eliberare, 
adică desâvârşirea conştiinţei naţionale şi în rândul 
maselor aparţinând naţionalităţilor, ceea ce a mărit in-
fluenţa şi autoritatea conducătorilor naţionalităţilor. 

Asuprirea comună din timpul neoabsolutismului şi pro-
misiunile nerespectate ale Curţii au întărit în ambele părţi 
intenţiile de apropiere. Însă tentativele de apropiere s-au 
limitat la articole de ziare cu ton amical sau la nişte întruniri 
prieteneşti. Au lipsit însă adevăratele concesii reciproce. 
Partea maghiră a continuat să rămână pe poziţia statului 
naţional  unitar, însă nici conducătorii naţionalităţilor nu şi-
au temperat tendinţele spre o independenţă tot mai mare. 

Cât de serioase s-au adeverit apropierile dintre cele 
două părţi s-a văzut în dieta din 1861, când s-a ivit posibi-
litatea exprimării punctelor de vedere. Înainte de alegerile 
pentru dietă, naţionalităţile au ţinut adunări la care slo-
vacii şi sârbii au revendicat autonomie teritorială, în timp 
ce românii au respins unirea dintre Ungaria şi Transilvania. 
Dieta a stabilit o comisie condusă de Eötvös József, care 
a intenţionat să soluţioneze problema prin acordarea de 
largi drepturi de folosire a limbii. În decursul disputelor a 
devenit evident faptul că poziţiile nu s-au apropiat. Naţi-
onalităţile nu au renunţat la autonomia naţională şi nici 
maghiarii la concepţia de stat naţional unitar. 

O PROPUNERE DE SOLUŢIONARE  Kossuth Lajos cău-
tând cauzele înfrângerii luptei de eliberare şi posibilităţile 
reluării revoltei a întocmit un proiect referitor la soluţiona-
rea chestiunii naţionalităţilor. Propunerea sa s-a răsfrâns 
asupra întregii regiuni, căci intenţionase să creeze o con-
federaţie a popoarelor dunărene (Confederaţia Dunărea-
nă), dar a dorit şi să reglementeze situaţia naţionalităţilor 
din Ungaria. Kossuth a făcut concesii considerabile faţă 
de poziţia dominantă maghară. A recunoscut indepen-

denţa Croaţiei, iar în privinţa independenţei Transilvaniei 
a propus un plebiscit . În locul autonomiilor teritoriale el 
a dorit să ofere posibilitatea naţionalităţilor de a-şi crea 
organizaţii politice și culturale de autoconducere su-
prateritoriale.

Cea mai mare parte a clasei politice maghiare a res-
pins proiectul , deoarece acela ar fi îngrădit evoluţia sta-
tului ungar spre un stat naţional unitar şi ar fi avut drept 
rezultat o împărţire a puterii dintre conducătorii maghiari 
şi cei ai naţionalităţilor. Dar şi reprezentanţii naţionalităţi-
lor au considerat insuficiente concesiile. 

Cu toate acestea, ideea lui Kossuth a avut un impact 
politic însemnat. În ciuda intenţiei sale, proiectul a con-
ştientizat în pătura conducătoare maghiară, că nu crea-
rea statului naţional maghiar sau împăcarea cu dinastia şi 
Austria este adevărata alternativă. Trebuie să aleagă între 
alianţa cu popoarele şi ţările vecine şi cea cu Austria. 

Alternativa împăcării cu naţionalităţile sau cu Austria 
a devenit evidentă cu ocazia convocării dietei transilvane 
(1863). Schmerling, pentru a-i dezavantaja pe maghiari, 
a schimbat legea electorală din 1848. A coborât censul 
pentru ca românii să-şi poată afirma superioritatea lor 
numerică. Deputaţii maghiari au considerat dieta ilegală 
şi au boicotat lucrările, însă dieta cu participarea saşilor 
şi a românilor şi-a trimis delegaţii săi în Adunarea Impe-
rială şi a stabilit prin lege egalitatea religioasă şi politică 
a românilor.

LEGEA NAŢIONALITĂŢILOR DIN 1868  După încheierea 
pactului dualist clasa politică maghiară a putut continua 
construirea statului naţional maghiar. Statutul naţiona-
lităţilor a fost reglementat printr-o lege separată (Legea 
XLIV din 1868). Comisia parlamentară care a pregătit le-
gea a respins autonomia teritorială şi drepturile colective 
ale naţionalităţilor situându-se pe principiul unei singure 
naţiuni politice. Însă Eötvös József, ministru al cultelor şi 
al educaţiei care a înaintat legea – cu suportul lui Deák 
– a reuşit să apere drepturile naţionalităţilor bazate 
pe dreptul individual faţă de împotrivirea crescândă a 
parlamentului. Înainte de toate, dreptul larg de liberă 
folosire a limbii materne. În zonele cu populaţie mixtă 
unde ponderea unei minorităţi atingea 20%  era asigurată 
folosirea  limbii materne în forurile locale de conducere. 
La tribunalele de primă şi a doua instanţă cetăţenii de 
naţionalitate şi-au putut susţine cauza în limba lor mater-
nă. La nivel primar şi secundar s-a permis sistemul şcolar 
propriu pentru naţionalităţi, chiar mai mult, datoria fi-
nanţării acestuia i-a revenit statului. În baza dreptului civil 
de asociere s-a creat posibilitatea înfiinţării unor asociaţii 
ale naţionalităţilor şi a unor fonduri băneşti, în măsura în 
care acestea nu activau pentru distrugerea unităţii statale 
a Ungariei. 

Legea nu a satisfăcut naţionalităţile. Totuși, în compa-
raţie cu situaţia internaţională ea a fost apreciabilă: 
în epoca statelor naţionale liberalismul ei este evident în 
comparaţie cu soluţiile oferite în Europa Occidentală sau 
mai ales în cea Orientală.  

35. Chestiunea naţionalităţilor între 1849 şi 1868
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COMPROMISUL CROATO-MAGHIAR (1868) Dreptul  
constituţional maghiar i-a recunoscut numai pe croaţi ca 
naţiune politică. Autonomia provinciei a fost păstrată şi 
în cadrul statului burghez (Legea XLII). Autonomia croată 
poate fi  considerată largă. Croaţia a fost unifi cată cu Sla-
vonia şi cu Zona Grănicerească. Croaţia creată în acest fel 
a avut propriul său parlament, care a trimis deputaţi în 
parlamentul ungar. Limba parlamentului croat şi a guver-
nului său a devenit croată. 

În fruntea puterii executive s-a afl at banul numit de 
către împărat la propunerea prim-ministrului ungar. De 
competenţa guvernului croat a ţinut întreaga administra-
ţie, justiţia şi învăţământul. 

Cu toate că acest compromis încheiat între maghiari şi 

croaţi a fost considerat de multe popoare un exemplu  (de 
exemplu, irlandezii), pătura conducătoare croată a tins 
spre independenţa totală în cadrul Imperiului Habs-
burgic. Legea compromisului a putut fi  votată în parla-
mentul croat doar după mai multe încercări şi în urma 
unui important sprijin economic şi fi nanciar ungar.

Disputele au fost intensifi cate şi de chestiunea oraşu-
lui Fiume. Portul maritim italian a aparţinut de Ungaria 
din timpul stăpânirii împărătesei Maria Tereza, dar şi cro-
aţii şi l-au dorit. Dat fi ind că guvernul ungar a considerat 
importantă menţinerea unui port maritim, nu s-a ajuns 
la o înţelegere în această chestiune. Oraşul a ajuns sub 
administraţie maghiară, dar limba ofi cială locală a fost 
italiana.

ARHIVĂ

PERIOADA APROPIERII          
„După ce revolta în Ungaria şi în Transilvania 
a fost înfrântă în totalitate, oştirea de apărare 

a naţiunii române, care a sărit atât de binevoitoare în ajutorul guvernului 
legal, a devenit acum inutilă. Poporul pământului de acum înainte să se 
ocupe de treburile din jurul casei şi ale gospodăriei, ca să repare ce a 
stricat această nenorocire şi să se protejeze de lipsuri. Din acest moment 
aşadar declar desfiinţarea oştirii de apărare pe tot cuprinsul său expri-
mându-mi mulţumirea şi aprecierea în numele serviciului suprem către 
conducătorii acestei oştiri de apărare, precum şi fiecăriu individ în parte 
pentru tot ceea ce au îndeplinit. (...)

Punând în aplicare anunţul făcut pe data de 11 august la Bistriţa cu 
privire la predarea armelor, se va da o chitanţă după fiecare armă predată.”  
(Ordonanţa guvernatorului imperial din Transilvania, 2 septembrie 1849) 

În ce termeni menţionează documentul mişcarea românească? Să 
scoatem în evidenţă adevăratul sens ascuns al cuvintelor în formulări 

pompoase! În ce măsură s-a schimbat importanţa naţionalităţilor în ochii 
guvernului imperial după înfrângerea luptei de eliberare? [ T ]

„Construiţi educaţia prezentei generaţii pe o adevărată frăţie şi egali-
tate, astfel popoarele Ungariei vor fi înfrăţite şi nu duşmani unele altora. 
(...)”  (Foaia Clujului-Kolozsvári Lap, 1850)

„Suntem contopiţi cu popoarele ce convieţuiesc cu noi într-această 
patrie (...) fiind de datoria fiecăruia să fim toleranţi şi cruţători unii faţă de 
ceilalţi.”  (Buletinul Clujului-Koloszvári Közlöny, 1856)

Pe ce ton abordează gazeta transilvană maghiară chestiunea naţionali-
tăţilor? Să arătăm, care sunt cauzele acestui ton! [ T ]

Caricatură maghiară despre politica faţă de naţionalităţi a ne-
oabsolutismului

Cum prezintă desenatorul politica faţă 
de naţionalităţi? Prin ce mijloace îşi ex-

primă mesajul său? Să arătăm, ce alte com-
ponente mai are caricatura, în afara mesajului 
său! Să scriem un text potrivit pentru carica-
tură!  [ O ]

Chestiunea naţionalităţilor în perioada neoabsolutismului

Ce schimbare s-a conturat în epoca re-
spectivă în relaţia dintre maghiari şi naţi-

onalităţi? Care factori au creat această situaţie?  
[ T ]
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O PROPUNERE DE SOLUŢIONARE    
„Există ţări, în care locuitorii lor vorbesc limbi diferite şi 
aparţin unor rase sau – dacă vreţi – unor naţionalităţi 

şi trăiesc fie amestecat cu alte rase sau, chiar dacă în blocuri mai mici sau mai mari, 
dar trăiesc pe teritoriul statului delimitat geografic şi istoric. Ce se va face în interesul 
naţionalităţilor? Se va împărţi oare teritoriul statului după criteriul limbilor vorbite? 
Acest lucru practic este imposibil, fiindcă trăiesc amestecat cu alte rase,  sau cel puţin 
este imposibil fără destrămarea statului şi deci a încălcării drepturilor şi siguranţei ce-
lorlalţi cetăţeni. (...) Ce vor face aşadar locuitorii constituiţi în universalitatea statului 
respectiv vorbitori a mai multor limbi pentru asigurarea şi manifestarea intereselor 
lor. Vor face ceea ce fac și pentru asigurarea și dezvoltarea intereselor confesionale. Se 
vor uni. (...) Deci, cetăţenii aparţinând unei naţionalităţi se vor întruni pe comunităţi 
în societăţi pentru a-şi apăra interesele formând în baza reprezentativităţii asociaţii în 
fiecare sector, iar sectoarele le vor unifica într-o asociaţie mare naţională; îşi vor alege 
un şef naţional care poate să fie numit voievod, hospodar, ce vreţi; îşi vor unifica, dacă 
vreţi, asociaţiile lor naţionale pentru biserică, școală şi conducerea lor; pot să îşi facă 
statute şi să se conducă după ele după acele reguli, deci beneficiind de o libertate 
totală privind autoguvernarea ca asociaţi, se vor îngriji de toate acele interese morale 
și colective, de tot ceea ce înseamnă progres pentru dezvoltarea lor ca asociaţi şi ce 
numim în totalitatea sa  »naţionalitate«. (...) Aşa trebuie, aşa se poate asigura interesul 
naţionalităţilor din punct de vedere social în baza dreptului individual. (...) Acest prin-
cipiu se va aplica la fel maghiarilor cât şi celorlalte naţionalităţi încât niciunii nu vor 
avea mai mic privilegiu, iar guvernul ca atare, nu va părtini pe nimeni în detrimentul 
celorlalţi.  Iar atunci când guvernul, parlamentul, comitatele, comunităţile vor avea 
nevoie de limbă oficială, acest lucru se va rezolva parţial tot în baza principiului de 
mai sus, în sensul că peste tot majoritatea va hotărî, care limbă să fie folosită, în ce 
limbă să se desfăşoare treburile publice, lăsând neatinse drepturile minorităţii.”  (Pro-
iectul de constituţie al lui Kossuth din Kütahya elaborat în 1851)

„Fiecare naţiune de la Dunărea de Jos chiar dacă ar reuşi să îşi adune în jurul său 
rudele de sânge ce aparţin acum altor state, ar putea crea cel mult un stat de rangul 
inferior a cărui independenţă ar urma să fie în pericol permanent şi care, inevitabil, ar 
urma să fie aservit unor interese străine. Însă dacă maghiarii, slavii de sud şi românii 
ar îmbrăţişa planul de mai sus, ar deveni un stat bogat şi imens cu 30 de milioane de 
locuitori, care ar trage mult în cumpănă pe cântarul Europei. 

Unitate, înţelegere, frăţie între unguri, slavi şi români! Iată cea mai fierbinte aspi-
raţie a mea, cel mai sincer sfat al meu! Iată un viitor zâmbitor pentru toţi dintre noi!”  
(Proiectul de confederaţie al lui Kossuth, 1862) 

Antetul ziarului L’Alleanza. În acest ziar a apă-
rut în 1862, fără acordul lui Kossuth, proiectul 
confederaţiei dunărene 

De ce a apărut proiectul în-
tr-un ziar italian? Din ce con-

siderente şi-a amânat Kossuth pu-
blicarea ideilor sale?  [ T ]

Ce model de guvernământ 
schiţează proiectul de consti-

tuţie a lui Kossuth? Împotriva căror 
tendinţe oferă o soluţie pasajul ci-
tat? Prin ce argumentează Kossuth, 
că doar soluţia schiţată de el poate 
avea succes? Care este deosebirea 
dintre acest proiect şi poziţia sus-
ţinută de conducerea politică ma-
ghiară în 1848? Să verificăm, la ce 
popoare face trimitire folosirea ter-
menilor  „voievod” şi „hospodar”?  [ 
T ]

Să stabilim, prin ce a argu-
mentat Kossuth proiectul său 

al confederaţiei dunărene! Să dis-
cutăm, de ce nu s-au putut identi-
fica cu poziţia sa nici conducătorii 
politici maghiari şi nici cei ai naţio-
nalităţilor! [ O ]

LEGEA NAŢIONALITĂŢILOR DIN 
1868   

„Dat fiind că toţi cetăţenii Ungariei formează în baza 
constituţiei şi în privinţă politică o singură naţiune, na-
ţiunea indivizibilă şi unitară ungară, a cărei membru cu 

drepturi egale este fiecare cetăţean al ţării îndiferent de apartenenţa sa la vreo naţio-
nalitate; această egalitate poate avea reglementări separate doar privitor la folosirea 
oficială a limbilor vorbite în ţară şi doar în măsura în care integritatea ţării, importanţa 
practică a guvernării şi a administraţiei şi pronunţarea exactă a justiţiei o impune. 
Egalitatea totală a cetăţenilor rămânând neatinsă în privinţa tuturor altor relaţii, se 
stabilesc ca etalon următoarele reguli privitoare la folosirea oficială a diferitelor limbi:

      §. 1. Pornind de la faptul că în urma unităţii politice a naţiunii, în Ungaria limba ofici-
ală este cea maghiară, limba dezbaterilor şi şedinţelor parlamentului maghiar va fi şi 
de acum înainte maghiara; legile se elaborează în limba maghiară , dar se vor publica 
şi în limbile tuturor naţionalităţilor care trăiesc în ţară (...)

       §. 3.  În  adunările autorităţii locale [comitatense, orăşeneşti, comunale] toţi cei care 
în acestea au dreptul de a se exprima, pot să o facă fie în limba maghiară, fie în limba 
lor maternă, dacă aceasta nu este maghiara. 

      §. 6. Funcţionarii publici ai autorităţilor locale au posibilitatea de a folosi pe teritoriul 
propriei lor autorităţi locale în contactul lor oficial cu comunităţile, adunările, asocia-
ţiile , instituţiile şi persoanele private limba maternă a acestora (...)

     §. 8.  Judecătorul (...) rezolvă plângerea sau cererea în limba în care aceasta a fost for-
mulată; audierea, martorilor, expertiza la faţa locului şi alte atribuţii judecătoreşti (...) 
se vor face în limba persoanelor aflate în proces respectiv a celor audiate 
(...) 
§. 14. În şcolile parohiale (...) limba de predare poate fi aleasă după preferinţe.

Conceptul de naţiune politică

Pe baza ilustraţiei explicaţi 
conţinutul conceptului! 

Comparaţi cu conceptul despre 
naţiune al epocii din Europa Occi-
dentală (precum cel francez)!  [ T ]
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COMPOZIŢIA ETNICĂ A CROAŢIEI 1850  1910

Naţionalităţi                   
1850 1910

Croaţia 
Zona Grănice-

rească
Croaţia

populaţia  % populaţia % populaţia %
Croaţi 625 000  72 480 400  50 1 638 000  62
Sârbi 222 000  26 310 900  32    644 000  25
Germani     7 900   1   37 800   4    134 000   5
Maghiari     5 700   0,4     4 900   0,4    105 900   4
Români – – 113 700  12 – –
Slovaci     1 100   0,1     8 800   1      21 600   1
Total      6 600   0,5     1 000   0,1      76 100   3
Összesen  868 600 100 957 500 100 2 619 600 100

Să formulăm, care este esenţa modificărilor raporturilor etnice! Să arătăm cu ajutorul 
hărţii istorice, ce motive au determinat modificarea raporturilor etnice! Ce factori au 

mai contribuit la aceste schimbări?  [ T ]

17. Statul (...) este obligat ca în instituţiile de învăţământ de stat să asigure ca fieca-
re cetăţean al ţării aparţinând oricărei naţionalităţi care trăieşte în zone compacte mai 
mari, să se poată instrui în apropiere de domiciliu în limba maternă până la nivelul 
unei educări mai înalte academice. (...)

§. 26. Aşa precum şi până acum fiecare cetăţean în parte, precum şi vreo comuni-
tate, biserică sau parohie a avut dreptul ca din forţe proprii sau prin asociere să înfiin-
ţeze şcoli de nivel primar şi mediu, va avea acest drept şi de acum încolo. Din aceste 
considerente, pentru propăşirea limbii, artei, ştiinţei, economiei, industriei şi comer-
ţului cetăţenii pot să se asocieze, sub supravegherea statului, în asociaţii sau societăţi 
şi pot elabora statute în conformitate cu regulile stabilite de guvernul de stat, pot co-
lecta fonduri băneşti pe care, sub supravegherea statului, le pot întrebuinţa în funcţie 
de necesităţile naţionalităţii proprii.”  (Legea naţionalităţilor XLIV din 1868)

Să colectăm consecinţele ce 
decurg din lege datorită ide-

ii existenţei unei singure naţiuni 
politice! De ce a fost nevoie de 
explicarea acestei noţiuni? Să tre-
cem în revistă drepturile asigurate 
naţionalităţilor! Să stabilim, pe ce 
bază de principii şi până la ce nivel 
a fost asigurată libertatea naţiona-
lităţilor! Cum s-a străduit legea să 
rezolve problema regiunilor cu po-
pulaţie mixtă? [ T ]

COMPROMISUL 
CROATO-MAGHIAR (1868)    

„Dat fiind faptul că ţările Croaţiei şi Slavoniei au aparţinut 
atât juridic, cât şi faptic de coroana lui Ştefan cel Sfânt, (...) 
s-a încheiat următorul acord: (...) 

     §. 5  În afară de acele afaceri care sunt comune ţărilor aparţinând coroanei lui 
Şfefan cel Sfânt şi celorlalte ţări ale Maiestăţii Sale sunt tratate pe bază de înţelegeri 
reciproce, mai există şi alte afaceri, care privesc deopotrivă Ungaria, Croaţia, Slavonia 
şi Dalmaţia în privinţa cărora dintre toate ţările coroanei ungare necesită recunoaște-
rea prin acest acord a comuniunii legislative şi de guvernare. (...)

§. 43  În privinţa tuturor acelor afaceri comune stabilite prin legea XII din 1867 
și prin prezenta înţelegere în toate ţările coroanei maghiare puterea executivă va fi 
exercitată de Guvernul Central cu sediul în Buda-Pesta prin intermediul funcţionarilor 
acestuia și în cazul Croaţiei, Slavoniei și Dalmaţiei.  

§. 47    În privinţa tuturor acelor afaceri care nu sunt atribuite parlamentului co-
mun şi guvernului central în prezentul acord, Croaţia, Slavonia şi Dalmaţia primeşte 
dreptul deplin de autoguvernare (autonomie) atât privind puterea legislativă, cât şi 
cea executivă. 

§. 48   Dreptul la autoguvernare a Croaţiei, Slavoniei şi Dalmaţiei se răsfrânge din 
aceste motive, atât privind puterea legislativă, cât şi cea executivă asupra afacerilor 
de politică internă, de religie şi învăţământ public, precum şi de justiţie, inclusiv asu-
pra legislaţiei acestora cu excepţia dreptului de navigaţie pe mare, la toate nivele. (...)

§. 50  În fruntea conducerii autonome pe ţară se află banul  Croaţiei, Slavoniei şi 
Dalmaţiei, care este răspunzător în faţa dietei croato-slavono-dalmate.

§. 51  Banul Croaţiei, Slavoniei şi Dalmaţiei este numit de Majestatea Sa regală 
şi apostolică la propunerea şi cu contrasemnarea din partea prim-ministrului regal 
maghiar comun. (...)

§. 57  În interiorul graniţelor  Croaţiei şi Slavoniei se stabileşte ca limbă oficială a 
afacerilor conducerii comune limba croată. (...)

§. 61  În interiorul graniţelor  Croaţiei, Slavoniei şi Dalmaţiei se pot folosi propriile 
culori şi însemne comune ale ţării, acestea din urmă purtând deasupra coroana lui 
Ştefan cel Sfânt.”  (Compromisul ungaro-croat, legea XXX din 1868)

Care domenii sunt comune şi 
în care este Croaţia indepen-

dentă? Prin ce argumentează le-
gea statutul separat al croaţilor? Să 
comparăm aceste prevederi cu as-
piraţiile celorlalte naţionalităţi! [ O ]

Caricatură referitoare la înţelegerea croa-
tă-maghiară. Fata care reprezintă pe maghiari 
dă peste mâna copilului croat care vrea să ia 
mărul (Fiume)

Stabiliţi cum prezintă desenul 
relaţia dintre cele două po-

poare! Ce a scos în evidenţă şi ce a 
criticat desenatorul?  [ T ]

Fiume, oraşul dalmato-italian de odinioară 
asupra stăpânirii căruia şi-au exprimat preten-
ţia atât Ungaria, precum şi Croaţia

Cu ce argumente şi-au expri-
mat maghiarii pretenţia de a 

stăpânii acest oraş? Dar croaţii?  [ 
O ]
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Planul colaborării dintre popoarele din Bazinul Dunării a apărut în secolul al XIX-lea în sânul mai multor mişcări an-
tihabsburgice şi antiruseşti (mişcarea italiană de unificare, exilul polonez). Elementul de bază al proiectului a constat 
în ideea că rolul îndeplinit de Imperiul Habsburgic ca mare putere, adică situaţia echilibrului european important și 
pentru marile puteri, poate fi asigurat şi sub alte formule împotriva mai ales a Imperiului Rus. 

Proiectele de unire a forţelor – dincolo de numeroase motive ale marilor puteri – nu s-au putut realiza şi pentru că 
aceste popoare au dorit să lege noua unitate – chiar şi în detrimentul rivalilor - de ascensiunea propriilor lor naţiuni, 
aşa cum a gândit românul Bălcescu, care a dorit realizarea unirii românilor din România, Transilvania şi Ungaria.

Pu
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Baronul Podmaniczky Frigyes, membrul noii 
generaţii a nobilimii liberale. Despre încheie-
rea unor compromisuri cu naţionalităţile a avut 
pe scurt următoarea părere: „mai bine mă duc 
la Viena, decât la Belgrad, printre sârbi.”

Cum a perceput pătura con-
ducătoare liberală chestiu-

nea naţionalităţilor şi relaţia aces-
teia cu compromisul austro-un-
gar?  [ O ]

14

15

„Trăsăturile specifice ale acelor ţări, care se află situate între Carpaţi şi Dunăre, Ma-
rea Neagră şi cea Adriatică împiedicând considerabil făurirea unui stat unitar, este de 
dorit, ca statele istorice ce se întind pe aceste meleaguri să se alieze între ele şi care 
s-ar putea numi »confederaţia dunăreană«. 

Baza noii ordini de drept ar fi acordul comun al fiecărui popor din provinciile du-
nărene, fie în baza unei adunări legislative, fie în baza votului universal. Astfel, locui-
torii Transilvaniei vor putea să decidă prin vot universal, dacă patria lor să fie una cu 
Ungaria sau unită politic cu Ungaria, dar separată din punct de vedere administrativ, 
sau să fie doar în relaţie de alianţă cu Ungaria şi cu celelalte state confederative ca stat 
autonom, pe baza egalităţii depline. (...)

În cazul în care chestiunea orientală s-ar revolva în favoarea independenţei po-
poarelor creştine, îmi doresc ca Serbia, precum şi celelalte ţări sud-slave să intre în 
confederaţie, care în acest caz s-ar întinde din Carpaţi până în Balcani şi ar fi compusă 
din: Ungaria, Transilvania, România, Croaţia şi poate din provinciile care vor fi alipite 
Serbiei. 

Tratatul confederaţiei ar fi întocmit de către o adunare legislativă, luând în consi-
derare câteva principii dintre care menţionez următoarele:

1. Ar urma să existe afaceri de interes comun: apărarea teritoriului confederaţiei, 
politica externă, sistemul comercial, inclusiv legislaţia din  acest domeniu, sistemul 
vamal, principalele linii de transport, banii, unităţile de măsură.

2. Tot ceea ce ţine de forţa armată de uscat şi de mare, de cetăti şi de porturi de 
război ar urma să fie reglementat de autorităţile confederale.

3. Statele confederaţiei nu ar urma să aibă reprezentanţi separaţi la reprezentanţe-
le externe, diplomaţia confederaţiei va fi una comună.

4. Comună va fi şi politica vamală, a cărei venituri vor fi împărţite între statele 
membre, cum va decide adunarea legislativă. Legislaţia comercială va fi comună. O 
monedă unică şi unităţi de măsură unice în toată confederaţia. 

5. Tot adunarea legislativă va decide, dacă adunarea confederaţiei (parlamentul), 
(...) să fie compusă dintr-o singură cameră sau două, ca în Statele Unite. În cazul celei 
din urmă, camera deputaţilor va fi aleasă în raport cu ponderea populaţiei în fiecare 
stat. În senat, statele mari şi mici vor fi reprezentate în proporţie egală, ceea ce în-
seamnă o garanţie excelentă pentru statele mai mici. 

6. Puterea executivă urmează a fi exercitată de un consiliu confederal care dacă va 
fi o singură cameră va fi ales de aceasta, iar dacă două: acestea două îl vor alege. El va 
hotărî şi orientarea politicii externe, pe lângă controlul legislativului.

7. Asupra limbii oficiale a confederaţiei va decide adunarea legislativă. În exerci-
tarea puterii executive, precum şi a celei legislative fiecare membru îşi poate folosi 
limba maternă. 

8. Sediul conducerii confederaţiei va fi în alternanţă la Pesta, apoi la Bucureşti, oda-
tă la Zagreb, altădată la Belgrad.

10. Fiecare stat adoptă pentru sine o constituţie care este cea mai apropiată de    
interesele sale, desigur, cu condiţia ca principiile acelei constituţii să nu contravină cu 
principiile adoptate de către confederaţie. (...)”  (Proiectul confederaţiei dunărene a lui 
Kossuth, 1862)

Din ce state ar fi urmat să se compună confederaţia? Să arătăm pe hartă frontierele 
sale naturale! A căror interese ale  marilor puteri dorea să corespundă acest proiect? 

De ce interese ale marilor puteri s-a lovit proiectul? Cum şi-a imaginat Kossuth rolul şi gre-
utatea Ungariei în această confederaţie? Ce afaceri de stat consideră Kossuth că trebuie să 
fie neapărat comune? Să întocmim după modelul schiţei de la pagina 235 o schiţă  despre 
regimul politic al  „confederaţiei europene” şi funcţionarea sa! [ T ]
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RAPORTURILE DINTRE PARTIDE ÎN PERIOADA DUALISTĂ  
După realizarea compromisumului partidul de guvernă-
mânt a fost alcătuit din membrii Partidului Felirati de odini-
oară şi din conservatorii care au aderat la Partidul lui Deák,
conduşi de către contele Andrássy Gyula. Opoziţia era alcă-
tuită din aripa moderată de centru-stânga a partidului așa 
numit Hátarozati Párt şi din radicalul Partidul Naţional Pa-
şoptist. Din cauza sistemului electoral (cenzitar) şi a tradiţii-
lor, majoritatea deputaţilor, precum şi a membrilor partide-
lor a format-o nobilimea deţinătoare de moşii. În programul 
lor, dorinţa edificării unei Ungarii  burgheze a fost comună.  

Piatra de hotar între partide a constituit-o raportul 
lor faţă de Austria, adică felul în care au apreciat situaţia 
politico-juridică a Ungariei. Partidul lui Deák s-a situat în 
întregime pe baza compromisului. Obiecţiile stângii centris-
te s-au datorat în mare parte doar faptului că nu a avut sufici-
entă încredere în promisiunile curţii: în opinia lor, domnitorul 
bazându-se pe armata comună, oricând ar putea să revină la 
absolutism. O mică grupare din partidul paşoptiştilor a res-
pins cu totul compromisul austro-ungar revendicând inde-
pendenţă deplină.

Dar fiindcă sistemul dualismului ar putut fi schimbat doar 
printr-o nouă reglementare a problemei naţionalităţilor prin 
sacrificarea ideii de stat naţional (şi a unităţii ţării), partidele 
parlamentului ungar şi-au irosit energiile, în cadrul condi-
ţiilor de atunci, pe chestiuni imposibil de soluţionat. Era 
clar, că doar acel partid poate ajunge la guvernare, care a ac-
ceptat compromisul. Partidul de  guvernământ care a sus-
ţinut dualismul nu putea să piardă majoritatea, pe care la 
nevoie – cum se obişnuia de altfel în Europa acelor vremuri 
– o asigurau şi prin abuzuri electorale. Guvernului i-a prins 
bine sistemul votului deschis (alegătorul şi-a exprimat prin 
viu grai dorinţa electorală în faţa comisiei). Dezavantajos a 
fost faptul că problema despre statutul politico-juridic al 
Ungariei a sustras atenţia opiniei publice de la numeroa-
se probleme strigente ale ţării.

Când Andrássy Gyula a câştigat portofoliul ministerului 
de externe, iar bolnavul Deák nu a mai reuşit să conducă 
partidul, situaţia partidului de guvernământ s-a clintit. Nu 
a fost în stare să se confrunte cu efectele crizei economice 
europene. Criza dualismului a fost salvată prin aderarea 
centrului-stanga. Din partidul lui Deák şi din cel de cen-
tru-stânga s-a născut Partidul Liberal (1875), care sub con-
ducerea lui Tisza Kálmán a câştigat o majoritate sigură pen-
tru formarea guvernului. Cei din extrema stângă şi stânga 
centristă, care nu au aderat la partidul lui Tisza au întemeiat 
Partidul Independenţei. 

Partide legate de grupuri sociale sau de curentele ideilor 
politice ale vremii s-au înfiinţat abia după câteva decenii de 
la compromisul austro-ungar. Pătura de conducători con-
servatori-liberali nu a împiedicat acţiunile de organizare a 
muncitorimii de la oraşe. După mai multe încercări s-a năs-
cut în final la 1890 Partidul Social-democrat din Ungaria 
reprezentând orientarea centristă, care însă din cauza siste-
mului electoral nu avea cum să ajungă în parlament. În 
acelaşi timp, elita politică a moşierilor s-a străduit din toate 
puterile să împiedice organizarea unui partid independent 
al celei mai numeroase categorii sociale, a ţărănimii şi astfel, 
acesta s-a putut constitui abia la începutul secolului XX. 

CONSOLIDAREA DUALISMULUI  Tisza Kálmán care ajun-
sese în urma unificării partidului în poziţia de prim-ministru 
a guvernat comod timp de un deceniu şi jumătate bucu-
rându-se de majoritate parlamentară (1875 – 1890). Tisza 
(„generalul”) şi-a condus partidul cu mână puternică. Nu 
întâmplător îi numise în batjocoră opoziţia „mameluci” pe 
deputaţii guvernamentali care executau fără șovăire voinţa 
conducătorului.    

Folosindu-se de poziţia sa foarte  stabilă, Tisza Kálmán 
a făcut câţiva paşi foarte hotărâtori în vederea edificării 
unui stat burghez. Înfruntând chiar şi opoziţia propriilor 
săi adepţi, a realizat o reformă administrativă. Teritoriile care 
până atunci aveau un statut privilegiat (scaunele secuieşti şi 
cele săseşti, districtele cumanilor, iaşilor şi cele ale haiduci-
lor) au fost contopite în sistemul comitatelor. Autoritatea 
autoconduceril locale modernizate ale comitatelor au fost 
în mare măsură reduse în favoarea  unui stat puternic şi cen-
tralizat. Posturile – de acum înainte plătite - din administraţia 
comitatensă au fost ocupate de membrii fostei nobilimi cu 
moşii numiţi gentry. 

În oraşe, pentru a mări siguranţa publică a fost înfiinţată 
poliţia în conformitate cu cerinţele acelor vremuri. Pentru 
asigurarea liniştii de la ţară a fost înfiinţată jandarmeria. 
Efectivul jandarmeriei a fost recrutat din rândul ţărănimii. 

Cu participarea statului burghez a fost clădit sistemul de 
servicii medicale (medici de sector, spitale). Serviciul poş-
tal a continuat să se dezvolte. În privinţa infrastructurii s-a 
produs o apropiere de nivelul ţărilor dezvoltate: o dezvoltare 
spectaculoasă s-a manifestat mai ales în construcţia de căi 
ferate şi în amenajarea pentru navigaţie a râurilor. Guvernul 
lui Tisza Kálmán – şi guvernele maghiare de mai târziu – a 
considerat important învăţământul din punctul de vede-
re al modernizării menite să servească maghiarizarea şi 
progresul naţiunii. Punând în mişcare uriaşe resurse s-a tre-
cut la edificarea unui sistem de şcoli elementare, ceea ce 
a făcut posibilă obligativitatea învăţământului prevăzută în 
legea şcolilor populare (1868). În scurt timp analfabetismul 
a început să scadă simţitor. Au fost înfiinţate zeci de gimnazii 
şi s-au înfiinţat noi universităţi de stat (Cluj, Debreţin, Za-
greb, Pojon). Până la răscrucea secolelor s-a format o intelec-
tualitate numeroasă de un nivel europeran. 

Rolul crescând al statului în educaţie şi învăţământ a înte-
ţit şi în patria noastră relaţia dintre stat şi biserică (lupta între 
culturi). În anii 1900 Wekerle Sándor, primul prim-ministru 
cu origine burgheză a reuşit în timpul conducerii sale să im-
pună cu succes legile de politică faţă de biserică (1894 – 
1895). A fost introdusă înregistrarea de stare civilă, căsătoria 
civilă a devenit obligatorie, religia evreiască a fost declarată 
egală cu celelalte. Cauza succesului a fost că elita politică în 
această discuţie nu s-a divizat în diferite tabere pe chestiu-
nea statutului politico-juridic al Ungariei. Cei care au susţinut 
legile de politică faţă de biserică au devenit majoritari atât în 
rândurile partidului de guvernământ, cât şi în cele ale opozi-
ţiei, iar în faţa ofensivei lor chiar şi domnitorul, care a apărat 
drepturile bisericii catolice, a trebuit să se resemneze.    

Parlamentul maghiar a putut exercita influenţă asupra 
armatei comune numai prin stabilirea bugetului şi a nu-
mărului de recruţi. Astfel, disputele despre apărare au fost 
în parlament mereu un subiect politic deosebit. Opoziţia a 

36. Raporturile politice până la răscrucea secolelor 
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criticat faptul că armata nu are trăsături maghiare (limba de 
comandă era germana, nu existau simboluri maghiare, etc.) 
Însă domnitorul a insistat ca armata să fi e unitară. Din cauza 
discuţiilor aprinse axate pe apărare, dezvoltarea armatei a 
lăsat de dorit. 

Şi căderea guvernului lui Tisza Kálmán a fost cauzată 
tot de discuţiile pe marginea apărării. În propunerea noii 
legi a apărării a fost prevăzută o creştere a numărului de re-
cruţi, aşa cum îşi dorea domnitorul, s-ar fi  introdus şi preve-
derea, ca asupra acestui lucru să nu se mai decidă de parla-
ment – spre deosebire de practica de până atunci – odată la 
zece ani, iar pe deasupra limba germană ar fi  urmat să capete 
o utilizare şi mai largă. Tisza a reuşit să ducă la bun sfârşit 
adoptarea legii, încât ea să prevadă doar creşterea de re-
cruţi. Dar şi aşa, opoziţia a protestat vehement în timp ce şi 
domnitorul s-a supărat pe Tisza. Experimentatul om politic 
a ştiut că trebuie să demisioneze. Însă pentru acest lucru s-a 
folosit de o chestiune naţională. A propus, ca legea conform 
căreia o persoană care locuieşte mai mult timp în străinătate 
îşi pierde cetăţenia maghiară, să nu fi e aplicată în cazul lui 
Kossuth şi va solicita de la domnitor reînnoirea cetăţeniei 
sale. Francisc Iosif a respins solicitarea, la care Tisza Kálmán 
şi-a dat demisia (1890). 

POLITICA ECONOMICĂ Statul dualist a considerat deose-
bit de importantă dezvoltarea economică. Cu toate că mem-
brii guvernului şi cei ai parlamentului au fost în mare parte 
moşieri, aceştia au avut în vedere nu doar progresul agricul-
turii şi îmbunătăţirea infrastructurii, ci şi dezvoltarea indus-
triei. Rând pe rând au adoptat legi favorabile industriei.

În concurenţă cu Austria, guvernele ungare au putut 
reprezenta interesele maghiare în cadrul compromisului 
economic supus reînnoirii la fi ecare zece ani, în chestiu-
nile vamale. Ca rezultat al acestora, au reuşit să creeze un 
sistem de protecţie vamală. Creşterea din Ungaria măsu-
rată în cotă parte – mai încet decât dezvoltarea economiei 
– a crescut doar câteva procente în timpul dualismului. 

În privinţa monedei comune s-a obţinut transformarea 
băncii austriece într-o instituţie fi nanciară austro-ungară. 

Dezvoltarea vieţii fi nanciare şi economice se refl ectă şi 
prin faptul,  că trecerea la etalonul în aur, potrivit cerinţelor 
timpului, s-a făcut la iniţiativa părţii maghiare (Wekerle 
Sándor, 1892).

O importanţă deosebită a avut din punct de vedere eco-
nomic amenajarea şi îndiguirea râurilor. Prin aceasta, au 
fost obţinute noi terenuri cultivabile, s-au îmbunătăţit con-
diţiile de navigaţie şi au fost evitate inundaţiile pustiitoare. 
Sub coordonarea statului şi parţial cu fondurile acestuia
în doar câteva decenii, cu forţa muncii manuale a săpători-
lor de diguri a fost construit cel mai lung sistem de diguri 
din Europa. 

Pentru contemporani devenise deja în epoca reformelor 
evident că Ungaria situată departe de mări, nu va putea fi  
racordată la circuitul comercial internaţional fără dezvolta-
rea căilor ferate. În epoca neoabsolutismului au continuat 
lucrările de construire a căilor ferate, prin implicarea capita-
lului străin. La stabilirea traseului liniei ferate au contat con-
siderente militare, dar şi accesul la ogoarele producătoare 
de cereale, precum şi a regiunilor de exploatare a cărbunelui 
şi minereului de fi er. În perioada dualistă construcţia de căi 
ferate a luat un adevărat avânt. Guvernele au sprijinit acest 
proces prin adoptarea de legi menite să garanteze creditul: 
investorilor statul le-a garantat câştig în cazul unor afaceri 
cauzatoare de pierderi. 

Prin înfi inţarea Căilor Ferate Maghiare (MÁV) şi statul 
s-a implicat în construirea de căi ferate. Mai târziu, sub con-
ducerea ministrului transporturilor şi a muncilor publice Ba-
ross Gábor, au fost naţionalizate cele mai multe linii de cale 
ferată. Datorită naţionalizării, guvernul a reuşit să menţină 
scăzute costurile pentru transport, astfel că profi tul pro-
ducătorilor nu a fost exploatat de companiile de cale ferată.  
Şi acest fapt a contribuit la dezvoltarea economiei ungare. 
În ciuda tarifelor scăzute MÁV a rămas o companie profi tabi-
lă, iar în urma investiţiilor permanente, la sfârşitul perioadei, 
densitatea reţelei de cale ferată s-a ridicat la nivelul ţă-
rilor celor mai dezvoltate. Datorită dezvoltării economice 
rapide din periaoda dualistă Ungaria s-a apropiat în mare 
măsură de spaţiul central al Europei, de tările dezvoltate.  

ARHIVĂ

RELAŢIILE DINTRE 
PARTIDE ÎN DUALISM   

„Toţi membrii cercului centriştilor de stânga (…) pornesc 
de la concepţia, că Ungaria nu este supusă niciunei naţiuni 
sau ţări, că e o ţară liberă şi independentă, considerând din 

punct de vedere poltico-juridic ca sarcină principală a partidului să exercite influenţă 
peste tot unde se poate, ca toate acele legi care sunt în opoziţie cu amintita neatârna-
re a patriei noastre, să fie abolite; să fie aşadar abolită instituţia delegaţiei şi ministerii-
le comune; iar acele măsuri legislative, de care avem nevoie pentru siguranţa noastră, 
să fie elaborate; independenţa afacerilor noastre militare, financiare şi comerciale; 
recunoasterea diplomatică a neatârnării legale a patriei noastre.

     Partidul unificat din aceste considerente va progresa în mod ferm în direcţia pe care 
şi-a propus-o, dar îşi va alege cumpătat timpul pentru funcţionarea sa, mijloacele 
constituţionale, evitând toate acele lucruri, care ar putea trezi bănuiala şovăirii, dar 
evitând provocarea acelor agitaţii, care fac imposibilă lupta noastră constituţională 
putând deveni un pericol pentru patria noastră.”  (Din programul centriştilor de stânga, 
din aşa numitelele Puncte din Bihor, 1868)  

Să enumerăm, ce instituţii au fost atacate în program! De ce tocmai acestea? Ce 
schimbări a dorit să obţină centriştii de stânga în favoarea independenţei? Să dis-

cutăm, care dintre acestea ar fi făcut imposibilă confederaţia statală cu Austria! Ce 
metode au dorit centriştii de stânga să aplice pentru realizarea programului lor?  [ T ]

Partida de taroc a lui Tisza Kálmán (fragment)    

Să  formulăm în baza imaginii 
una din trăsăturile specifice 

ale vieţii politice din perioada du-
alistă!Să căutăm în imagine perso-
nalităţi cunoscute!  [ T ]

1
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Relaţiile dintre partide în perioada dualistă

Să urmărim schimbările din 
sânul partidului de guver-

nământ! Care au fost partidele ext-
raparlamentare? Ce factori au de-
terminat raporturile dintre parti-
de în perioada dualistă?  [ T ]

CONSOLIDAREA 
DUALISMULUI    

„„§. 1 Fiecare părinte sau tutore, inclusiv cei care întreţin la 
ei acasă copii pentru ucenicie sau ca slugă în gospodărie au 
obligaţia să îşi trimită copiii proprii sau cei tutelaţi (dacă de 

educarea lor în casa respectivă sau în instituţia respectivă nu se îngrijeşte nimeni) în-
cepând cu împlinirea vârstei de 6 ani, până la împlinirea celei de 12, respectiv 15 ani.  

§. 4  Dacă părintele, tutorele sau gazda nu permite accesul la şcoală a copiilor de 
vârtstă școlară: va fi atenţionat în mod serios asupra îndeplinirii îndatoririlor ce de-
curg din această obligativitate 

§. 7  Copiii care învaţă acasă sunt datori a da anual un examen în faţa învăţătorilor 
vreunei instituţii de învâţământ recunoscute.

§. 8  Instituţiile de învăţământ popular: şcolile populare elementare şi medii, şcoli 
civile şi preparandii pedagogice (…)

Instituţii publice de învăţământ popular pot fi înfiinţate şi susţinute de către con-
fesiuni, asociaţii, indivizi particulari, comunităţi din ţară şi de către stat în condiţiile 
stabilite de lege. 

§. 11  Confesiunile religioase din toate acele comunităţi, în care trăiesc enoriaşii lor 
pot întreţine şi înfiinţa din forţe proprii instituţii publice de învăţământ popular, iar 
pentru înfiinţarea şi întreţinerea unor asemenea instituţii se poate face prin contri-
buţia materială a enoriaşilor în proporţia şi felul stabilit de reprezentanţa lor, iar ceea 
ce până atunci s-a practicat, se va practica în continuare, în aceste instituţii învăţătorii 
şi profesorii vor putea fi aleşi de către ei înşiși, salariul acestora îl pot deţine ei înşişi, 
manualele pot fi stabilite de ei însişi, pot să ia măsuri proprii în privinţa metodelor şi 
sistemului de educare în următoarele condiţii: 1. ca pentru construirea şi transforma-
rea clădirilor şcolare (…) să corespundă prevederilor prezentei legi, 2. ca de aliniatele 
acestei legi (…) care dispun despre separarea băieţilor şi fetelor în şcoală, despre nu-
mărul elevilor pentru fiecare învăţător [80 elevi], despre capacităţile  acestuia şi ocu-
paţiile sale de altă natură, să se ţină cont. (…)“  (În privinţa învăţământului din şcolile 
populare, 1868: Legea XXXVIII)

Datele învăţământului popular

Ce tendinţă poate fi stabilită 
în baza datelor? Ce rol a avut 

în acest proces statul? Să stabilim 
legăturile între datele din diagra-
mă! Să comparăm cifra învăţători-
lor cu cea a şcolilor elementare! Să 
facem o apreciere a reţelei şcolare! 
! [ T ]

Gimnaziul principal din Odorheiul Secuiesc 
(foto: Dávid Botond)

Să enumerăm ce trăsături ca-
racteristice se potrivesc aces-

tei clădiri? Să formulăm, ce consi-
derente au determinat modul de 
amenajare a clădirii gimnaziului!  
[ T ]

Să formulăm, care este sco-
pul principal al legii! Prin ce 

mijloace intenţionează legea să le 
atingă? De ce a fost nevoie pentru 
accelerarea procesului de puterea 
legii? Cum se raportează legea 
faţă de chestiunea învăţământului 
pentru naţionalităţi?  [ T ]
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Reforma administrativă în perioada dualistă

Prezentaţi schimbările care au intervenit în administraţia ungară! În favoarea cui s-au 
încheiat disputele din epoca reformei privitoare la rolul comitatului?  [ T ]

„§. 29  Căsătoria trebuie încheiată în faţa unui funcţionar civil. Funcţionar civil: a) 
este funcţionarul de la starea civilă, b) primul funcţionar al judecătoriei, c) primpreto-
rul, d) primarul unui oraş cu consiliu, e) reprezentatul diplomatic, consulul şi locţiitorii 
săi, al Monarhiei Austro-Ungare (…)

§. 30  (…) Legătura care nu s-a făcut în faţa unui funcţionar civil, prin puterea legii, 
nu poate fi considerată, sub nicio formă căsătorie. (…)

§. 123  Acel preot sau altă persoană bisericească cu drept de a ţine o ceremonie 
religioasă , care procedează înainte de a se fi convins că părţile au dovedit căsătoria 
lor în faţa funcţionarului civil comite o fraudă, ce se pedepseşte cu amendă de până 
la o mie de coroane;  în cazul repetării faptei, aceasta se va pedepsi cu închisoare de 
până la două luni şi o amendă de până la o mie de coroane. (…)

§. 136  Litigiile judecătoreşti în materie de căsătorie ţin de tribunalele regale.”  (Des-
pre căsătorie, Legea XXXI din 1894)

Să stabilim esenţa schimbărilor din domeniul căsătoriei! Ce interese şi sensibilităţi a 
lezat legea? Ce indică în sursă acest fapt?  [ T ]

„§. 1  Pentru evidenţa şi certificarea naşterilor, căsătoriilor şi deceselor se recunosc 
ca legale doar registrele de stare civilă ale statului din comunităţile ce ţin evidenţa  în 
baza prezentei legi. (…) 

§. 3  Ţinerea evidentei registrelor de stare civilă se face în sedii ale sectoarelor spe-
cial amenajate în acest scop.”  (Despre ţinerea evidentei stării civile de către stat, Le-
gea XXXIII, 1894) 

Cât este de necesară în epoca respectivă evidenţa stării civile? Să discutăm, în ce mă-
sură serveşte şi în ce măsură limitează aceasta libertăţile cetăţeneşti? În ce privinţă se 

răsfrânge legea asupra naţionalităţilor? [ T ]

Relatare despre introducerea căsătoriei civile

Să trecem în revistă, pentru 
care grupuri sociale a fost 

avantajoasă introducerea înregis-
trării stării civile şi pentru care a în-
semnat o lezare a lor! Să verificăm 
în bibliotecă, care dintre gazete au 
mai relatat despre această lege? Să 
comparăm conţinutul şi tonul rela-
tărilor! [ T ]

POLITICA ECONOMICĂ
„§. 1  Beneficiază de înlesniri din partea statului:
1. Acele fabrici înzestrate conform dezvoltării tehnicii din 

zilele noastre, care produc articole ce nu s-au fabricat în Ungaria până acum. 
2. Fabricile deja echipate conform dezvoltării tehnicii din zilele noastre sau care 

vor fi înfiinţate de acum încolo, şi anume:
a) acele fabrici în care se produc articole din cupru gălbui, din tablă de cupru găl-

bui, zinc, din tablă de zinc sârmă, cuie de sârmă, articole din aliaje metalice, vesele 
zmălţuite, mașini-unelte utilaje, maşini cu aburi şi cazane cu aburi, piane, aparate 
electrodinamice, armament, porţelan, sticlă mată şi pentru oglinzi, (...).

„§. 1 Pe teritoriul coroanei 
maghiare fiecare adult sau 
persoana considerată adultă, 
fără deosebire de sex, în limi-
tele prezentei legi, poate să 
exercite orice ramură econo-
mică, inclusiv comerţul, ori-
unde, independent şi liber.” 
(Legea industriei, 1872:VIII) Ce principiu se formulează în legea din 1872? Despre desfiinţarea definitivă a căror 

restricţii este vorba?  [ T ]
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b) Morile de decorticat orezul; fabrici de spirt în regim de anexe agricole, fabrici de 
tors mătase, ţesătorii şi fabrici de vopsea, (...) fabrici de tors și ţesut lână. 

3. Acele fabrici de tors postavul, care sunt echipate cu cel puţin 120 de fusuri într-o 
instalaţie de tip Mule-Jenny (...).

§. 2 Fabricilor amintite în § 1 (...) li se vor acorda următoarele înlesniri de la stat:
1. Vor fi scutite până la sfârșitul anului 1895 de impozitul pe profit, precum şi de 

impozitul obligatoriu întreprinderilor eliberatoare de număr public de înregistrare şi 
de taxa comunală suplimentară asociată acestor impozite, precum şi de taxa datorată 
Camere de industrie şi comerţ; şi în final, şi de impozitul general pe profitul suplimen-
tar. (...)

2. Se scutesc de plata taxei pentru obţinerea şi înregistrarea terenurilor destinate 
fabricilor, iar în cazul în care asemenea întreprinderi se înfiinţează sub forma unor 
societăţi pe acţiuni: odată cu înfiinţarea societăţii pe acţiuni se scutesc şi acestea de 
taxa de timbru şi alte taxe pentru contracte şi alte documente legate de emiterea 
acţiunilor.” (Despre înlesnirile ce revin industriei naţionale, Legea XLIV din 1881)

Care dintre modalităţile de 
sprijinire a industriei le re-

găsim în lege? Grupaţi pe ramuri 
industriale fabricile care se bucură 
de înlesniri? Caracterizaţi politica 
economică a guvernului în baza in-
formaţiilor culese din sursă!  [ T ]

Rolul căilor ferate în economia secolului al XIX-lea 

Să formulăm în baza schemei, ce efecte a 
avut calea ferată în secolul al XIX-lea asupra 

economiei unei ţări!  [ O ]

Dezvoltarea reţelei de căi ferate din Ungaria

Să stabilim fazele de construire ale reţelei de căi ferate din Ungaria! Să arătăm, în ce 
fel se leagă informaţiile menţionate pe hartă de construirea căilor ferate? Să caracte-

rizăm reţeaua de cale ferată din Ungaria!  [ T ]

Statuia lui Baross Gábor (1848 -1892) în faţa 
Gării de Est (Keleti) ridicată în anul 1898. Ca 
ministru al transporturilor, iar apoi al comerţu-
lui a considerat ca scop principal construirea de 
căi ferate, ceea ce i-a atras şi denumirea de mi-
nistrul de fier. Prin naţionalizarea căilor ferate 
a creat Societatea Căilor Ferate Ungare (MÁV), 
iar prin instituirea unui sistem tarifar favorabil 
a contribuit la dezvoltarea transportului ferovi-
ar şi a Budapestei

În cazul căror factori este fa-
vorabilă pentru economie 

naţionalizarea căilor ferate?  [ O ]
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Desecare şi reglarea cursului apelor

Să prezentăm, ce avantaje 
majore implică aceste in-

vestiţii! Ce efecte favorabile şi ce 
efecte nefavorabile au avut aces-
te reglementări asupra mediului 
înconjurător? Să explicăm în baza 
schemei adiacente hărţii cum tre-
buie să fie un dig bun! [ T ]

Ecluze pe digurile Tisei în împrejurimile Seghedinului şi imaginea unor muncitori cu norma la construirea de diguri

De ce a fost nevoie de ecluze? Să tragem concluzii în baza celor două imagini asupra rolului economic şi social al lucrărilor! 
[ O ]
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Una dintre trăsăturile caracteristice ale parlamentarismului din timpul dualismului a fost obstrucţionarea. Aceasta a 
însemnat împiedicarea lucrărilor parlamentului, de exemplu, prin discursurile interminabile, gălăgie, menite să împiedice 
votarea. Cel mai des motiv al obstrucţionării a fost neputinţa opoziţiei de a ajunge la putere în urma alegerilor, astfel că 
nu a putut să se manifeste prin alte mijloace împotriva majorităţii parlamentare. Însă rădăcina problemei este mult mai 
adâncă! Este de asemenea interesant şi deloc lipsit de echivoc, cum să apreciem obstrucţionarea ca mijloc de manifestare 
politică.  politică.  

Una dintre trăsăturile caracteristice ale parlamentarismului din timpul dualismului a fost obstrucţionarea. Aceasta a 

Să cercetăm şi să discutăm ce cauze sociale, sentimentale şi politice, decurgând din natura regimului, poate avea acest 
fenomen! Una dintre părţile clasei să formuleze o mică declaraţie, prin care condamnă obstrucţionarea ca mijloc de mani-

festare politică! Cealaltă parte să aprecieze meritele obstrucţiunii! [ O ]

„Pe atunci a fost altă lume în parlament. Noi, mamelucii [porecla celor din partidul 
de guvernământ dată acestora după pătura conducătoare egipteană servilă domni-
torului ca nişte marionete] ne înţelegeam bine cu cei din Partidul Independenţei, eu 
nici nu puteam fi altundeva decât printre ei. Ei reprezentau poezia politicii maghiare. 
Noi am cultivat cerealele. Ei i-au udat florile. Inima mea trăgea către flori.

Stătea pe acolo cu ei pe holuri şi chiar foarte des a avut contacte cu Málnay Ákos, 
care-l asculta pe Thalyt cu admiraţie cum povestea despre Francisc Rákóczi al II-lea. 
Ochii îi sclipeau, sufletul îi sălta, învârtindu-şi nerăbdător mustaţa sa căruntă în timp 
ce suspina:

- Ei, de-aş mai putea încăleca odată bălana aceea!
Se zice, că ar fi luptat până la sfârșit patruşoptul în şaua unei iepe bălane.”  (Pasaj 

din povestirea Democraţii de Mikszált Kálmán)

Caricatură proguvernamentală împotriva obstrucţionărilor. Deputaţii protestatari părăsesc sala de şedinţe, dar mai întâi 
îşi ridică diurnele

Să formulăm, care este mesajul caricaturii! Să apreciem ideea caricaturistului!  [ O ]
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DEZVOLTAREA AGRICULTURII  Ramura principală a econo-
miei ungare a fost în mod tradiţional agricultura. Datorită ca-
racteristicilor ţării şi a pieţelor din partea austriacă a imperiului 
piaţa maghiară a exporturilor agrare a crescut continuu. 
Cultura cerealelor a continuat să reprezinte cea mai mare 
pondere a acestora. Grâul din Ungaria a fost marginalizat de 
pe piaţa europeană de către grâul adus din America, dar te-
ritoriul vamal comun (vămuri protectoare) al Monarhiei şi 
larga sa piaţă a asigurat o putere de cumpărare suficientă.

Dezvoltarea agriculturii în epoca respectivă s-a mani-
festat în mai multe domenii. A crescut cantitatea de produse 
rezultată, pe de o parte din extinderea teritoriilor cultiva-
bile (desecări, defrişări, desţelenirea de păşuni), pe de altă 
parte din creşterea productivităţii muncii. Cea din urmă 
s-a datorat continuării încrucişării animalelor de rasă, intro-
ducerii metodelor mai avansate (fertilizare, îngrăşăminte) şi 
mecanizării. Mecanizarea – cu excepţia treieratului – s-a fă-
cut pe atunci doar cu ajutorul unor utilaje acţionate de forţa 
animalieră, dat fiind faptul că în urma exploziei demografice 
a apărut un surplus uriaş de forţă de muncă. 

În epoca aceasta poate fi sesizată o deplasare a cultivării 
plantelor agricole dinspre cereale spre culturile legumi-
cole şi fructifere, precum şi spre creşterea animalelor şi 
a plantelor industriale (de exemplu, sfecla de zahăr). Din 
punct de vedere al forţei de capital marile moşii s-au si-
tuat în frunte. Din a doua jumătate a perioadei a început 
să câştige teren producţia ţărănimii înstărite în sistemul de 
arendare capitalist. În acelaşi timp, nivelul economic al pro-
prietăţilor ţărăneşti mici şi mijlocii abia a crescut.

INDUSTRIA ÎN ASCENSIUNE Compromisul cu Austria a 
pus capăt şi ultimelor piedici legislative (de exemplu, desfi-
inţarea breslelor, 1872) din calea dezvoltării industriale un-
gare pornite cu întârziere. În ciuda acestui fapt, importanţa 
industriei mici s-a păstrat pe întreaga perioadă. Dezvol-
tarea a fost asigurată însă în primul rând de întreprinderile 
mijlocii încă puţine la număr şi de productivitatea între-
prinderilor mari din ce în ce mai multe. O contribuţie spec-
taculoasă la relansarea industrială a avut şi politica statului 
favorabilă industriei, mâna de lucru ieftină, capitalul din 
ţară acumulat în urma comercializării cerealelor şi investiţiile 
majore cu capital străin. 

Dezvoltarea a fost spectaculoasă în două domenii: în in-
dustria alimentară şi în cea grea. O parte a capitalurilor acu-
mulate din exportul agricol au fost investite în industria ali-
mentară, cu precădere în cea a morăritului. Au fost înfiinţate 
uriaşe întreprinderi de morărit, care au întrebuinţat cele 
mai moderne metode de prelucrare ( de exemplu, la măci-
nat scaunul cilindric). Budapesta a devenit una dintre cele 
mai importante centre de morărit din lume.  Răspândirea 
maşinilor cu aburi şi construcţia în ritm accelerat  de căi ferate 
au dus la relansarea mineritului, a metalurgiei şi a industri-
ei constructoare de maşini. Ricarea la cote înalte a produc-
ţiei a dus la apariţia unor centre ale industriei grele (Borsod, 
Szörény, zona Hunedoarei, Budapesta). Câteva întreprin-
deri mari ( de exemplu, Ganz) au fabricat produse la nivel 
mondial, implicându-se şi în dezvoltarea bazei technice. 

Dezvoltarea industrială s-a accelerat începând cu anii 

1890.În Ungaria, prima şi cea de-a doua revoluţie industrială 
s-au contopit, iar efectele lor favorabile s-au manifestat deo-
dată. Industria alimentară şi cea constructoare de maşini 
a introdus inovaţiile epocii, ajungând avangarda tehnicii şi 
tehnologiei acelei epocii. Centrele industriale s-au extins, 
devenind zone industriale. Multe inovaţii şi invenţii s-au 
făcut în Ungaria: astfel, de exemplu, transformatorul (Déri 
Miksa, Bláthy Ottó, Zipernowsky Károly), locomotiva elec-
trică (Kandó Kálmán), carburatorul (Bánki Donát şi Csonka 
János) şi centrala telefonică (Puskás Tivadar). În interiorul 
imperiului dezvoltarea în noile ramuri industriale a fost mai 
puternică în Ungaria. La începutul secolului XX, ca urmare 
a subvenţiilor acordate de stat şi a forţei de muncă ieftine a 
început să înflorească şi industria uşoară, în mod deosebit 
industria textilă. 

DEZVOLTAREA ORGANIZAŢIILOR DE CREDIT Condiţia de 
bază a apariţiei organizaţiilor de credit este tocmai dezvol-
tarea economică. Băncile adună la un loc capitalurile mai 
mici, acordă credite pentru pornirea unor afaceri, interme-
diază intrarea capitatalului străin în ţară. 

Pe lângă băncile create în epoca reformelor (Banca Co-
mercială Maghiară din Pesta, Prima Casă de Economii din 
Ţară de la Pesta) şi-au făcut apariţia multe bănci mari, în 
mare parte cu capital străin (Institutul Maghiar de Creditare, 
Banca Generală de Credit). Marile bănci au pătruns în in-
dustrie (de exemplu, prin cumpărarea de acţiuni) şi au finan-
ţat creşterile de capital ale firmelor de succes. Astfel, cele mai 
prospere firme s-au transformat în societăţi pe acţiuni. 

Infiltrarea continuă şi din ce în ce mai mare a capitalului 
străin nu doar că a devenit sursa dezvoltării economice, ci a 
contribuit şi la consolidarea capitalului ungar. Se poate uşor 
constata, cum pe măsură ce a crescut capitalul introdus în 
ţară, an de an a crescut şi proporţia capitalului autohton.

TRANSFORMAREA BUDAPESTEI ÎNTR-O METROPOLĂ  
Relansarea economică din epoca dualistă a devenit vizibilă 
cel mai spectaculos în Budapesta. Capitala a fost creată din 
punct de vedere juridic în 1873 prin unificarea oraşelor 
Buda, Pesta şi Óbuda (Buda Veche).Numărul locuitorilor 
ei a crescut de aproape zece ori în decurs de doar cincizeci 
de ani, apropiindu-se la începutul secolului XX de cifra de 
un milion de persoane. Astfel, ea s-a ridicat la rangul celor 
mai mari oraşe din Europa. 

Guvernele ungare au făcut tot posibilul pentru dezvolta-
rea capitalei. În ochii lor, aceasta a constituit zălogul ascen-
siunii naţiunii. Pentru a ajunge din urmă Viena considerată 
drept concurentă, o mare parte din resursele ţării au fost 
concentrate în Budapesta, prin facilităţi la impozitare, lu-
crări publice în domeniul construcţiilor (de exemplu, Palatul 
Cetăţii din Buda, Parlamentul, ministere, teatre). Pe lângă 
subvenţiile de la centru, Budapesta a oferit cele mai favo-
rabile condiţii pentru a face investiţii. La acest lucru a con-
tribuit şi poziţionarea geografică a oraşului şi reţeaua sa 
de transport sprijinită şi de reţeaua de căi ferate axată pe 
Budapesta. 

În vederea dezvoltării planificate a oraşului a fost înfi-
inţat Consiliul pentru Munci Publice al Capitalei, în care 

37. Recuperarea rămânerii în urmă în economie
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au activat aristocraţi de talia contelui Andrássy Gyula sau a 
baronului Podmaniczky Frigyes. Datorită acestui consiliu, 
oraşul s-a dezvoltat proporţional şi în mod planifi cat (bu-
levarde, căi circulare). Contrucţiile din zona centrală desfă-
şurate într-un ritm rapid au fost construite unitar, în stilul 
eclectic, care combină diferitele stiluri istorice. În Budapes-
ta, devenită o metropolă s-au distins, conform structurii ur-
bane a acelor vremuri, diferitele cartiere ale oraşului având 
funcţii specifi ce (cartierul comercial şi administrativ, cartiere 
de locuit, sectoare industriale, cartiere verzi). Impozantele 
clădiri publice, gări, palate urbane şi podurile de peste Du-
năre (Podul cu lanţuri, 1849; Podul Margareta, 1876; Podul 
Francisc Iosif – azi Podul Libertăţii,1896; Podul Elisabeta, 

1903) a transformat Budapesta într-o metropolă modernă. 
În acelaşi timp însă, Budapesta care ajunsese în fruntea 

dezvoltării urbane europene, s-a rupt de restul ţării, cu un 
ritm mai lent de dezvoltare. Statul care a concentrat resur-
sele pentru Budapesta nu a mai avut aceeaşi forţă pentru 
dezvoltarea la acelaşi nivel şi a altor regiuni. Nici dezvolta-
rea structurii urbane ungare nu a mai reuşit să ţină pasul cu 
creşterea în salturi a capitalei. Oraşele din a doua linie – care 
de asemenea au început o perioadă de înfl orire – situate 
în provincie (Pojon, Kassa, Timişoara, Szabadka, Seghedin, 
Oradea, etc.) erau prin mărimea lor inferioare Budapestei, 
astfel că acestea au putut doar în anumite limite să atragă 
resursele spre ele. 

ARHIVĂ

DEZVOLTAREA AGRICULTURII  

EVOLUŢIA EXPORTULUI DE GRÂU ŞI DE FĂINĂ

Anii          

Exportul de grâu                                                                    Exportul de făină
În total              

(1882 = 100%)
Dintr-acesta           

în Austria          
Dintr-acesta               

în spaţiul extravamal
În total                        

(1882 = 100 %)
Dintr-acesta           

în Austria          
Dintr-acesta           

în spaţiul extravamal
1887–1891 127,4 73,9 26,1 131,9 71,0 29,0
1892–1896 105,5 91,8   8,2 177,7 82,9 17,1
1897–1901  78,6 98,0   2,0 178,2 85,1 14,9
1902–1906 97,7 98,2   1,8 218,3 89,4 10,6
1907–1911 79,5 99,3   0,7 207,5 96,4   3,6

MODIFICAREA TERENURILOR SECTOARELOR DE 
CULTIVARE TOTALUL SUPRAFEŢELOR ÎN PROCENTE 

Sector de cultivare 1895 1913
Ogoare 42,8 45,5
Grădini   1,3  1,3
Pajişti 10,2  9,2

Vii   1,0  1,1
Păşune 13,0 11,8
Păduri 26,6 25,8

Stufăriş   0,3   0,2
Necultivabil   4,8   5,1

Suprafaţă totală (milioane de iugăre) 20,9 22,3

Să arătăm, cum s-a modificat exportul de grâu şi de făină în epoca respectivă? Ce legături pot fi observate între cele două 
coloane ale tabelului? Ce factori politici şi economici au avut un rol în aceste schimbări?  [ T ]

Răspândirea cărui sector de cultivare poate fi observat? Care 
este rolul menţionării totalului de suprafeţe? Să formulăm în 

baza datelor, care au fost direcţiile de dezvoltare ale agriculturii!  [ T ]

Preţurile produselor agricole şi exportul acestora

Cum au evoluat în epoca respectivă preţurile produselor 
agricole? Ce factori au putut influenţa evoluţia preţuri-

lor? Dintre acestea, care pot fi văzute în desenul grafic?  [ T ]

Secerişul cu secera şi cu coasa

Care este diferenţa între cele două metode de lucru? Ce lipseşte din aceste imagini? De ce a fost omisă una dintre etapele 
de dezvoltare?  [ T ]
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Să stabilim, care a fost situa-
ţia agriculturii ungare în baza 

indicatorilor internaţionali! Care 
factori pot determina randamen-
tul de producţie de pe o suprafaţă 
dată? Să căutăm în tabel un exem-
plu în acest sens!  [ T ]

INDICATORI ECONOMICI LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX 

Ţara         
Grâu         Cartofi         

Sfecla de za-
hăr          

Folosirea de îngră-
şământ 

randament mediu chintale/iugăr (1909-1913)    kg/iugăr (1907-1908)
Belgia 25,3 186,4 274,9 98
Germania 24,1 151,7 299,7 54
Anglia 21,2 156,4 - 83
Austria 13,7  83,4 204,7 17
Ungaria 13,2  80,2 254,2 7
Franţa 13,1  87,1 239,1 38
Italia 10,5  57,6 335,5 55
Rusia   6,6  70,0 161,1 -
Bulgaria   6,2  37,6 128,6 -

Dezvoltarea creşterii vitelor cornute: vite din rasa “szürkegulya” din Hortobágy şi cele din rasa “tarkagulya” de pe o moşie din Mezőhegyes

În ce măsură a însemnat dezvoltare începerea încrucişării raselor de vite? Să tragem concluziile din imagini referitoare la 
schimbarea condiţiilor de adăpostire a animalelor! Ce efect au avut toate acestea asupra altor ramuri industriale?  [ T ]

Dezvoltarea treieratului: bătucirea cu animale, maşină de treierat acţionată de cal şi 
maşină de treierat cu aburi

De ce putem să considerăm dezvoltare, schimbările din 
seria de imagini? Care factori au făcut posibilă dezvol-

tarea? [ T ] 6
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DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE CREDITARE 18901913
Denumire 1890 1900 1913

Numărul instituţiilor de credit în Ungaria 1 243   6 928   9 767

Stocul de capital  al instituţiilor de credit 
în Ungaria* 

2 624   5 666 14 407

Stocul de capital  al instituţiilor de credit 
în Croaţia*

     98      248      785

Stocul de capital  al instituţiilor de credit 
în Austria*

6 448 11 220 25 457

Stocul de capital  al instituţiilor de credit 
pe locuitor în Ungaria 

172 337 769

Stocul de capital  al instituţiilor de credit 
pe locuitor în Croaţia**  

 44 103 294

Stocul de capital  al instituţiilor de credit 
pe locuitor în Austria**

272 429 872

*în milioane de coroane  ** în coroane

Să caracterizăm tendinţele de dezvoltare ale organizaţiilor creditoare 
în epoca respectivă! Să facem o comparaţie între indicatorii Ungariei, 

Austriei şi Croaţiei!  [ T ]

INDUSTRIA ÎN ASCENSIUNE - 
DEZVOLTAREA ORGANIZAŢIILOR DE CREDIT  

Rolul capitalului străin şi dezvoltarea economică a ţării

Să stabilim, cum a evoluat ponderea capitalului străin! Ce efect a avut 
capitalul străin asupra dezvoltării capitalului ungar? Ce efect a avut 

capitalul străin asupra dezvoltării economiei ungare?  [ T ]

Mineritul în Ungaria, precum şi producţia ungară de fier şi oţel

Să tragem concluzii referitoare la ritmul de 
creştere al producţiei de fier şi de oţel şi la 

raportul comparativ dintre ele! Să stabilim, ce le-
gătură există între datele mineritului şi situaţia 
producţiei de fier şi de oţel!  [ T ]

Podul Elisabeta terminat în 1903, care 
mult timp a fost cel mai lung pod de 
lanţuri de pe continent şi autoturismul 
proiectat şi realizat de Csonka János

Despre care ramuri ale 
economiei maghiare 

este vorba în imagine? Să 
adunăm poze din acest do-
meniu şi să realizăm un ta-
blou!  [ T ]

Afişul publicitar al turnătoriei de fier 
înfiinţat de Ganz Ábrahám în epoca 
reformelor

Ce informaţii pot fi citite 
pe afiş? În care domenii 

şi-a extins activitatea uzina 
Ganz?  [ T ]
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EVOLUŢIA STRUCTURII INDUSTRIEI PRELUCRĂTOARE

Ramura industrială     

Numărul muncitorilor (mii de pers.) 
şi distribuţia lor în procente           

Valoarea producţiei (milioane de coro-
ane) şi distribuţia lor în procente

1898 1913 1898 1913
pers.                 % pers.                 % valoare       % valoare       %

Minerit şi metalurigie  70  23,1  84  15,8   98   6,7  180   5,4
Industria siderurgică  44  14,7  62  11,5  184  12,6  503  15,2
Industria mecanică  33  10,9  48    9,1  132   9,0  230   6,9
Producţia de energie electrică    3    1,0  13   2,4   35   2,4   75   2,3
Industria materialelor de construcţie  32  10,5  66  12,4   51   3,5  136   4,1
Industria chimică  12    4,0  26    4,8   83   5,7  241   7,3

Total pentru industria grea 124  41,1 215  40,2  486  33,2 1186  35,8
Industria textilă  14    4,6  46    8,7   53   3,6  209   6,3
Alte ramuri de industrie uşoară  48   15,9 141  20,8  178  12,4  451  13,6

Total pentru industria uşoară  62  20,5 157  29,5  235  16  660  19,9
Industria alimentară  46  15,3  77  14,5  645  44,1 1287  38,9
Total 302 100 563 100 1465 100 3314 100

Care ramuri s-au evidenţiat în 1898? În care ramuri industriale a fost cea mai dinamică creşterea până în 1913? Ce concluzii 
se pot trage din schimbările în mod diferit ale numărului de muncitori şi ale valorii producţiei?  [ T ]

Economia Ungariei în epoca dualismului

Care au fost bogăţiile natu-
rale mai importante ale Un-

gariei? Să caracterizăm aşezarea 
lor geografică asupra industriei şi 
a dezvoltării reţelei mijloacelor de 
transport! Să trecem în revistă ca-
racteristicile economice! Să enu-
merăm cele patru centre mai mari 
ale industriei mecanice din ţară! 
Să stabilim, care dintre caracte-
risticile economiei ţării noastre se 
reflectă în reţeaua de căi ferate? [ T ]

TRANSFORMAREA BUDAPESTEI 
ÎNTR-O METROPOLĂ  

„Consiliul Lucrărilor Publice din Capitală nu a dorit să 
se ocupe cu ocazia prezentei reglementări generale 
de Parcul Orăşenesc (Városliget) constituit din părţi 

grupate bunăoară fără prezentul proiect bine armonizat  în vederea transformării 
acestuia într-un loc public de agrement de nivelul parcurilor artistice moderne, ci a 
decis ca aceste discuţii să constituie subiectul unor dezbateri şi cugetări separate. De-
ocamdată, Consiuliul a considerat acceptabil, din punctul său de vedere,  numai in-
vestiţiile în partea fostei balastiere şi proiectul elaborat ce vizează conectarea aceste-
ia din urmă prin Istvánmező.”  (Din procesul verbal al Consiliului Lucrărilor Publice, 1872)

„Ori de câte ori petrec ziua lui Ştefan cel Sfânt în capitală, îmi amintesc de pele-
rinajul făcut în Ţara Sfântă şi văd poporul meu maghiar, acele feţe bronzate sănătos 
de soare, care iradiind voinţă de viaţă se minunează cu mândrie patriotică cum se 
dezvoltă frumoasa Budapestă a »scumpei noastre patrii«, palatele ei ce se înalţă ca la 
porunca vreunui cuvânt magic, bulevardele sale pline de lumină şi de praf. (...) Aici se 
răzbat ca nişte valuri pe străzile capitalei, pe care începe să pulseze o viaţă neobişnui-
tă; o bună dispoziţie zgomotoasă, jovială şi inegalabilă se ridică din praf peste palate-
le înnegrite de fum, de parcă fiecare cetăţean de provincie ar fi adus cu el în buzunar 
proaspătul aer al pajiştilor, mireasma sănătoasă a fânului sau poate chiar cimbru. (...) 
Fiecare palat, fiecare clădire publică are câte un admirator (...)”  (Magyar Salon, 1887) 

De ce s-a ocupat Consiliul Lu-
crărilor Publice? Să enume-

răm, ce metode a folosit! [ T ]

Cum caracterizează autorul 
relaţia dintre capitală şi pro-

vincie? Ce mijloace întrebuinţează 
autorul pentru a ilustra ce gândeş-
te? [ O ]
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„În 12 mai 1906 au existat în Budapesta 157 007 locuinţe. Dintre acestea 81 627 
au fost locuinţe cu o cameră, dintre care 10 677 nu au nici măcar o bucătărie. Deci 
locuinţele cu o cameră au constituit 52,8% dintre toate locuinţele. În acele locuinţe 
cu o cameră au locuit 339771 de oameni, aşadar aproape jumătate din populaţie, 
42,4%. Numărul locuinţelor cu două camere a fost de 2477, asta însemnând 15,7% 
din numărul total de locuinţe. Din toate acestea reiese, că ponderea locuinţelor cu o 
cameră, respectiv două camere este de 67,65% şi mai reiese în  continuare faptul că 
465979 de oameni, adică 68,15% din populaţie, locuiesc în locuinţe cu una, respectiv 
două camere. Acum se mai pune doar întrebarea, câţi locuitori locuiesc într-o locu-
inţă cu o cameră. Trăiesc ei oare normal, sănătos cei care locuiesc singuri sau cu o a 
doua sau cu o a treia persoană? Dintre 81 627 de locuinţe cu o cameră, cele cu un 
singur locatar au fost 4416 (5,28%), cu doi locatari 14 257 (17,1%), cu trei locatari 14 
592 (17%) (…)”  (din gazeta Szakszervezeti Értesítő, 1909) 

„Faptului, ca în acelaşi oraş două părţi de lume atât de diferite să se privească cu 
ochi de lup ca Buda cu Pesta, ar trebui să mergem departe de tot, ca să-i găsim pere-
che. Malul stâng este plin de nervozitate modernă, cel drept este liniştea însăşi, ca o 
pensiune. Pe malul stâng, tramvaiul traversează oraşul, zgomotul său intercalându-se 
în vorbele iuţi ale oamenilor. Dincolo, cad flori de salcâm peste oamenii care umblă 
încet şi discută în linişte.”  (Budai Hírlap, 1906) 

„Uzine uriaşe şi colibe mizere. În acelea se mun-
ceşte, în astelante se locuieşte. Căci şi în Budapesta 
acesta e mersul lumii. Fabricile se înmulţesc ca ciu-
percile, dar de locuinţele muncitorilor nu se ocupă 
nimeni. Proletariatul e relativ mic şi destul de ne-
organizat, dar într-o sărăcie de nedescris. Nici nu e 
chiar atât de sărac, cât de legat de glie.”  (Gerő Ödön: 
Fiziognomia Budapestei, 1896)     

„Tuturor le place Calea Andrássy şi fiecare o pri-
veşte ca pe o cunoștinţă bogată, dar cinstită, care de 
mult şi-a făcut avere, iar acest miros al banilor proas-
peţi nu mai poate fi resimţit în purtarea sa, nici în îm-
brăcămintea sa sau în diamantele sale. (…) Că trebu-
ie s-o cinstim învaţă fiecare de mic copil. Dacă doica 
iese cu copilul pestan pe Calea Andrássy, îl îmbracă 
mai fin, căci pe acolo trece numai lume bună. Şi îi ex-
plică, cum că în aceste case locuiesc oameni extrem 
de bogaţi, încât nici tatăl lor nu a fost sărac, darămin-
te copilul!”  (Fried Margit: Pesta şi pestanii, 1907)

Să le dăm câte un titlu scurtelor povestiri referitoa-
re la Budapesta!  [ T ]

Calea Üllői cu Muzeul Artelor Decorative şi imaginea secţionată a căii ferate subterane inaugurate în 1896

Să caracterizăm în baza imaginilor care a fost atmosfera în capitală şi amploarea urbanizării? Să comparăm caracteristicile 
aspectului oraşului la începutul secolului XX cu cele din zilele noastre!  [ T ]

Dezvoltarea teritorială a Budapestei

Să caracterizăm ritmul de 
dezvoltare al oraşului! Să 

arătăm, care au fost caracteristicile 
în spaţiu ale dezvoltării, precum 
şi cauzele acestora! Să analizăm 
structura oraşului!  [ T ]

Să stabilim, ce a fost speci-
fic condiţiilor de locuire din 

capitală? Care să fi fost cauzele 
sitauţiei create? Cu ce scop şi din 
ce punct de vedere a analizat ar-
ticolul situaţia spaţiului locativ 
din capitală? Să ilustrăm într-un 
desen grafic sau sub altă formă 
datele cunoscute din sursă!  [ T ]
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De la încheierea compromisului austro-ungar în istoriografia noastră, precum şi în opinia publică durează încă 
discuţia despre efectele Monarhiei Austro-Ungare asupra dezvoltării industriei maghiare. O mare parte a contempo-
ranilor, dar şi mulţi istorici consideră că  datorită concurenţei industriei austriece, cadrele Monarhiei Austro-Ungare 
au îngreunat dezvoltarea industriei ungureşti.  

Să comparăm afirmaţiile de mai sus cu ceea ce am învăţat până acum! În ce măsură este valabilă afirmaţia de mai sus şi 
în ce măsură este unilaterală această concepţie? Să discutăm în baza celor învăţate până acum şi cu ajutorul surselor ce 

puncte de vedere, idei şi considerente politice au putut influenţa judecata contemporanilor şi a celor de mai târziu!  [ O ]

„Odată cu încheierea pactului dualist, conducerea politică a ţării a fost preluată 
din nou de către proprietarii de moşii mari şi mijlocii. Interesul primordial al acestei 
categorii a fost să-şi consolideze puterea în opoziţie cu Austria şi cu masele de oa-
meni, iar prin această poziţie, să exploateze la maxim posibilităţile economice. (…) 
totodată, stabilizarea situaţiei politice a avut drept urmare infiltrarea masivă a capi-
talului străin. Toate acestea, precum şi necesitatea de extindere a reţelei de trasnpor-
turi şi a instituţiilor creditoare, devenită necesară pentru a se folosi de conjunctura 
economică favorabilă, a declanşat în Ungaria un puternic proces de capitalizare. (…)

Clasa moşierească s-a putut folosi acum mai bine de conjunctura economică, de 
accelerarea capitalizării agriculturii. (…)

Procesul de capitalizare agravat de rămăşiţele feudale și de dependenţa colo-
nialistă a întors pături largi ale poporului maghiar muncitor (…) împotriva pactului 
dualist şi a profitorilor acestuia.”  (Mód Aladár: 400 de ani de lupte pentru Ungaria inde-
pendentă, 1951)  

„Pactul dualist nu a direcţionat dezvoltarea ţării pe noi făgaşe, doar i-a dat un 
imbold pe acea cale pe care a dus-o revoluţia, care desfiinţase sistemul iobăgiei şi 
impusese dominaţia relaţiilor capitaliste, pe care stâncile antecedentelor istorice de-
formate, ale rămăşiţelor feudale şi cele ale dependenţei politice au îngustat-o şi au 
făcut-o greu accesibilă. (…)  (Din crestomaţia istorică editată de Molnár Erik, 1964)

„„Sistemul de piaţă închisă a monarhiei a influenţat, în esenţă, pozitiv rolul fiecă-
rui partener. Pentru agricultura ungară a fost avantajoasă uriaşa piaţă de desfacere 
pentru produse agricole a imperiului, iar pentru zonele industriale, aprovizionarea 
sectoarelor agricole.

În ceea ce priveşte dezvoltarea economică, cel mai important lucru a fost infiltra-
rea de capital străin, mai ales a celui austriac. (…) Capitalul străin a favorizat înflorirea 
vieţii economice.”  (Bertényi Iván – Gyapay Gábor: Scurtă istorie a Ungariei, 1992) 

„Deja odată cu legile din aprilie 1848 s-au pus bazele dezvoltării capitaliste în 
Ungaria (eliberarea din iobăgie şi prin urmare, apariţia pieţii libere a forţei de mun-
că, impozitare modernă, libertatea industriei, etc.), iar acestea nu au fost puse sub 
semnul întrebării nici în anii absolutismului (1849 – 1867), dimpotrivă, acestea s-au 
extins şi mai mult (introducerea spaţiului vamal comun, care ne-a uşurat exportul 
agrar, crearea treptată a condiţiilor pentru o industrie liberă şi investiţiile de mare 
măsură desfăşurate chiar din timpul absolutismului – construirea de căi ferate, de-
secări – etc.).Pactul dualist a asigurat cadrul politic al economiei consolidate, a creat 
posibilităţile unei economii independente, a creat condiţiile sociale, politice, adminis-
trative şi juridice ale modernizării economiei (obligativitatea învăţământului, sistem 
şcolar unitar, modern, administraţie publică şi civilă, sistemul juridic, reglementarea 
prin legi a economiei de piaţă moderne, dar şi garanţii precum legi pentru comerţ, 
sistemul bancar, industrie, introducerea unificării unităţilor de măsură, etc.). (…) (Ma-
cro)procesele determinate indică în mod clar, că şi ţara noastră s-a integrat în zona de 
modernizare din Europa Centrală; relansarea economică s-a dovedit durabilă, creşte-
rea economică a atins, conform estimărilor, cifra anuală de 3%. Prosperitatea acestei 
perioade nu poate fi pusă la îndoială nici de faptul că acest proces a fost întrerupt şi 
în anii dualismului de crize de nivel mondial. Şi Ungaria a fost afectată de »crahul« 
din 1873, ce s-a dovedit a fi cea mai gravă criză economică de pâna la Primul Război 
Mondial. (…) Stagnarea economică ce i-a urmat, s-a prelungit până spre sfârșitul ani-
lor 1870. (…) Anii dintre 1887 şi 1898 au fost din nou anii conjuncturii favorabile, ca 
apoi după depresia din 1904 – 1905 să urmeze din 1906 o nouă relansare, ce a durat 
până la Primul Război Mondial.” (Geografia istorică a Ungariei. Red. Beluszky Pál, 2005)

Să comparăm cele patru ana-
lize! Să arătăm, care ar putea 

fi motivele potrivirilor şi nepotri-
virilor?  [ O ]

„Dacă vreţi să vedeţi un oraş ame-
rican (…), atunci veniţi la Budapesta. 
Aici se află primul parlament al lumii, 
care întrece cu mult palatul Bourbon 
din Paris. Aici se află primul teatru al 
lumii  [se referă la Operă], ce nu im-
presionează prin mărime, ci prin sce-
na sa, care a atras ingineri din Anglia 
pentru a face desene după ea. Aici 
sunt şi cele mai extraordinare străzi 
largi, restaurante luxoase; în final, 
aici este prima cafenea a lumii.”  (O 
gazetă rusească despre Budapesta, 
1896)

Care dintre punctele de ve-
dere sunt confirmate de 

către opinia corespondentului 
străin? Ce rol a jucat în dezvol-
tarea Budapestei faptul că im-
periul a avut două centre?  [ O ]
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EXPLOZIE DEMOGRAFICĂ ŞI EMIGRARE  Explozia de-
mografică s-a manifestat în Ungaria prin anii 1880. Ca 
urmare a acesteia, populaţia ţării a crescut până la Primul 
Război Mondial (1914) cu o treime (fără Croaţia – în ciuda 
emigrărilor de amploare – depăşind 18 milioane de locui-
tori). Acest proces s-a datorit şi în ţara noastră condiţiilor 
de viaţă mai bune, îmbunătăţirii igienei şi sistemului 
de sănătate. 

Dat fiind faptul că dezvoltarea nu a fost egală pe în-
treg teritoriul ţării, şi creşterea populaţiei s-a manifestat 
cu precădere în zonele mai dezvoltate şi doar mai târziu 
a cuprins şi regiunile mai defavorizate. Pentru acea peri-
oadă dispunem deja de date statistice exacte deoarece 
statul burghez în devenirea sa de după pactul dualist a 
organizat cu regularitate ample recensăminte (înce-
pând cu 1880, din zece în zece ani). 

Satele nu au fost capabile să-şi întreţină populaţia din 
ce în ce mai mare, de aceea ele au fost părăsite de tot mai 
mulţi oameni. Migraţia internă s-a îndreptat cu precă-
dere spre oraşe, mai ales spre Budapesta. Însă oraşele 
– la fel ca şi în Europa Occidentală – nu au fost capabile 
să primească un aşa de mare număr de noi locuitori. Din 
această cauză, începând cu 1890 şi Ungaria s-a numărat 
printre statele  cu valuri de emigranţi (aproape un mili-
on şi jumătate de oameni au părăsit ţara). Principala des-
tinaţie a fost Statele Unite ale Americii. Cei mai mulţi au 
emigrat din zonele cu creştere a populaţiei, care însă 
nu au dispus de suficiente terenuri agricole (Ţinutul 
de sus al Ungariei, Regiunea de la poalele Carpaţilor).

Pierderile cauzate de emigrare au fost parţial com-
pensate prin imigrare. Din partea apuseană a imperiu-
lui au sosit aproape o sută de mii de muncitori calificaţi 
germani şi cehi, care au fost atraşi de nevoia de forţă de 
muncă în industrie. În decursul acestei perioade, dinspre 
răsărit, din Galiţia, au mai emigrat în Ungaria primitoare, 
ce a oferit condiţii satisfăcătoare de trai, mai multe sute 
de mii de evrei refugiaţi din calea prigoanei.

  
CREŞTEREA PONDERII MAGHIARILOR  În a doua jumă-
tate a secolului al XIX-lea scăderea populaţiei maghiare 
s-a oprit, după care ponderea maghiarilor din totalul 
populaţiei ţării a început să crească treptat într-un ritm 
din ce în ce mai rapid (fără Croaţia, de la 41% la 54,5%). 
Acest proces s-a datorat a trei factori: creşterii demografi-
ce, emigrărilor respectiv imigrărilor şi asimilării. 

Explozia demografică – după cum am văzut – s-a 
manifestat în zonele mai dezvoltate în care a locuit şi cea 
mai mare parte a maghiarilor. Astfel, populaţia maghia-
ră a avut parte în proporţie mai mare de această creştere. 

În emigrare populaţia maghiară s-a implicat într-o mă-
sură mai mică, spre deosebire de celelalte naţionalităţi ale 
ţării. Din fiecare grup de o sută de emigranţi doar 33 au 
fost maghiari. Motivul acestui fapt a fost că, în primul rând, 
pământurile locuitorilor zonelor montane (de exemplu, 
slovacii şi rutenii) nu le-a asigurat acestora un trai decent. 

Participanţii la imigrarea din secolul al XIX-lea – spre 
deosebire de cei din secolul al XVIII-lea – nu s-au aşezat 
în blocuri etnice şi au fost în mare parte orăşeni. Oame-

nii care şi-au părăsit locurile de baştină (mediul lor naţi-
onal, confesional, familial), datorită mediului străin, s-au 
contopit (asimilat) în decurs de o generaţie – două în 
mediul majoritar (maghiar). Principalul spaţiu al asimi-
lării a fost capitala. Cei care s-au aşezat aici au devenit 
maghiari, dar totodată, prin perpetoarea tradiţiilor lor au 
îmbogăţit multiculturalitatea oraşului. În acest fel s-au 
contopit cu maghiarii slovacii şi rutenii care au sosit din 
zonele montane. Populaţia germană a oraşelor noastre 
deasemenea se asimilaseră. Asimilarea s-a manifestat 
mai ales în zonele cu populaţie mixtă şi în oraşe, mari-
le blocuri etnice însă au rămas în mare parte intacte. 
Astfel, schimbările în raporturile etnice din acea perioadă 
s-au făcut simţite în privinţa cifrelor, și nu în modificarea 
poziţionării geografice a popoarelor de pe teritoriul ţării. 

MAGHIARII ŞI NAŢIONALITĂŢILE Pătura conducătoa-
re maghiară şi-a propus crearea statului naţional unitar, 
iar în vederea realizării acestuia a sprijinit asimilarea 
naţionalităţilor. Totodată, deoarece în acea epocă – spre 
deosebire de statul “atotputernic” din zilele noastre – sta-
tul puternic era abia în proces de formare, şi posibilităţile 
sale au fost limitate. Pătura de jos ale societăţii – adică 
majoritatea oamenilor – a avut prea puţin de-a face cu 
autorităţile, astfel că asimilarea forţată s-a repercutat 
doar asupra intelectualităţii, în măsura în care unii do-
reau să ocupe posturi de funcţionari publici. 

Pentru grăbirea asimilării s-a putut interveni mai ales 
în învăţământ. La nivel primar nici aici nu se putea obţine 
prea mult, deoarece în şcolile întreţinute preponderent 
de biserici, elevii nu prea au avut de-a face cu limba şi cul-
tura maghiară. Guvernele dualiste nu au aplicat nume-
roase prevederi ale legii naţionalităţilor din 1868. Treptat 
ele au introdus predarea limbii maghiare în şcolile de 
naţionalitate (1879, 1907), au redus numărul şcolilor 
medii de naţionalitate şi au împiedicat crearea unui 
sistem laic de învăţământ superior pentru naţionali-
tăţi. Însă naţionalităţile s-au opus şi în planul educaţiei şi 
al culturii intenţiilor statului. 

Politica ungară s-a aşteptat ca problema naţionalităţi-
lor să se rezolve prin accelerarea asimilării. Doar unii – şi 
fără vreun efect prea important – şi-au ridicat glasul în 
apărarea legilor de la 1868 (de exemplu, deputatul par-
lamentar Mocsáry Lajos). Alţi politicieni de-ai noştri au 
urgentat măsuri mai energice faţă de naţionalităţi.

Păturile conducătoare ale naţionalităţilor au manifes-
tat faţă de pactul dualist şi legea naţionalităţilor o rezisten-
ţă pasivă, iar apoi au protestat mereu împotriva încălcării 
legii. Scopul lor politic indirect a fost realizarea unor auto-
nomii naţionale la nivel de comitate. Însă la începutul se-
colului XX au militat pentru federalizarea Monarhiei Aus-
tro-Ungare. Politica unora dintre naţionalităţile din Ungaria 
a fost influenţată de faptul că şi ele au avut – învecinate cu 
Ungaria – state naţionale (Serbia, România). Datorită influ-
enţelor acestora au apărut tendinţe secesioniste. Astfel, 
pătura conducătoare maghiară şi cea a naţionalităţilor nu 
au găsit în acea epocă un numitor comun, iar problema na-
ţionalităţilor s-a agravat din ce în ce mai mult. 

38. Chestiunea naţionalităţilor până la răscrucea secolelor
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Începând cu anii 1890 contradicţiile s-au înăsprit. 
Propaganda statelor naţionale vecine a devenit tot 
mai zgomotoasă (iredentismul). Ca urmare a dezvoltării 
economice s-a întărit burghezia şi intelectualitatea 
naţionalităţilor, pe de altă parte, societăţile încă pre-
ponderent ţărăneşti erau animate de problema agrară
(marea pondere a micilor proprietari şi a celor fără pă-
mânt, lipsa locurilor de muncă, etc.).

EMANCIPAREA EVREILOR  Cetăţenii maghiari evrei 
(de religie izraelită)  au fost naturalizaţi prin lege oda-
tă cu încheierea pactului dualist. Societatea maghiară a 
continuat să fi e deschisă şi primitoare faţă de evrei, ast-
fel că la sfârșitul secolului (1895) a avut loc egalizarea în 
drepturi a religiei izraelite. 

În perioada respectivă, datorită sporului demografi c 
şi a imigrărilor, numărul locuitorilor evrei a crescut ra-
pid. Marea lor majoritate s-au asimilat şi s-au identifi cat 
cu idea de stat maghiar şi cultura maghiară.

Majoritatea evreilor au trăit din micul comerţ şi din 
meşteşugărit, dar din rândurile lor s-au ridicat cei mai 
mulţi reprezentanţi ai marii burghezii maghiare. Deoa-
rece şi-au găsit existenţa în profesii pentru care mare 
parte a societăţii maghiare nu s-a interesat, nu a apărut 
vreo concurenţă mai serioasă. Copiii familiilor de evrei 
imigraţi în perioada dualismului au ales în număr mare 
meserii intelectuale (ziarişti, actori, medici, avocaţi). În 
universităţi, ponderea studenţilor evrei a fost de cinci ori 
mai mare faţă de ponderea evreilor pe ţară. 

Evreii s-au identifi cat cu ideea de stat maghiar, 
astfel s-a instituit o atmosferă echilibrată între evrei şi 
celelalte grupuri ale societăţii. În marile oraşe – adesea 
în pieţele centrale – rând pe rând s-au ridicat sinagogi 
impunătoare. 

Antisemitismul (ura faţă de evrei), chiar dacă în 
proporţie mai mică decât în alte zone ale Europei ace-
lor timpuri, a fost prezent şi în societatea maghiară. 
Acesta a fost specifi c mai ales micii burghezii de la 
oraşe, pentru care evreii imigranţi au însemnat o con-
curenţă. Conducerea ţării însă s-a străduit să combată 
manifestările antisemite, aşa cum s-a întâmplat şi cu 
ocazia procesului de la Tiszaeszlár (1882). În Tiszaeszlár, 
sub pretextul dispariţiei unei servitoare – sub impulsul 
unor instigaţii antisemite – comunitatea locală s-a întors 
împotriva evreilor. Spiritele încinse au fost pacifi cate de 
însăşi premierul Tisza Kálmán. Procesul care s-a desfăşu-
rat nu a confi rmat acuzaţiile (conform cărora evreii au 
ucis fata pe motive religioase), iar în viaţa politică, atât 
partidul de guvernământ, cât şi opoziţia i-a eliminat din 
rândurile lor pe politicienii antisemiţi. Politica libera-
lă maghiară faţă de evrei capătă o însemnătate aparte, 
prin faptul că procesul lui Dreyfus (pagina 208) a avut loc 
după un deceniu de la cel din Tiszaeszlár.

SITUAŢIA ŢIGANILOR ÎN PERIOADA DUALISTĂ    În ciu-
da recensămintelor este difi cil de stabilit pentru peri-
oada dualistă numărul populaţiei ţigăneşti, deoarece 
formularele adresau mai degrabă întrebarea referitoare 
la limba maternă. Se estimează că numărul lor ar fi  fost 
de circa trei sute de mii. Dat fi ind faptul că în rândul lor 
explozia demografi că nu apucase încă să se manifeste, 
populaţia ţigănească a crescut ca urmare a imigrării
lor dinspre România. În epoca respectivă a fost conside-
rat un progres faptul că numărul comunităţilor nomade a 
scăzut şi s-a răspândit modul de viaţă sedentar. Dintre 
cei mai mulţi cu meserie, majoritatea au fost meşteşugari 
(60%), dar mulţi au trăit din munci ocazionale, din comer-
ţul cu cai. Guvernele au încercat să-i integreze prin atra-
gerea lor în sistemul de educaţie.

ARHIVĂ

EXPLOZIE DEMOGRAFICĂ 
ŞI EMIGRARE

Procese de migraţie în Ungaria. Culorile indică 
migrarea din comitate în alte teritorii ale ţării 
(migrare internă), pătrăţelele albe indică pro-
porţia emigranţilor

Să stabilim, din ce teritorii a 
pornit migrarea (cea internă)! 

Care au putut fi motivele acesteia? 
Din care teritorii s-a emigrat cel 
mai intens? Există oare deosebire 
între factorii care au determinat 
migrarea internă şi emigrarea? 
Cum a afectat compoziţia etnică 
emigrarea şi migrarea internă? 
Să caracterizăm imigrarea! [ T ] 1
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COMPOZIŢIA ETNICĂ A UNGARIEI FĂRĂ CROAŢIA

Naţionalităţi                      
1850 1880 1900 1910

efectiv % efectiv % efectiv % efectiv %

Maghiari 4 812 000  41,5 6 400 000  46,6 8 651 000  51,4 9 944 000  54,5

Germani 1 349 000  11,6 1 870 000  13,6 1 999 000  11,9 1 903 000  10,4

Slovaci 1 739 000  15,0 1 870 000  13,5 2 002 000  11,9 1 946 000  10,9

Români 2 240 000  19,3 2 403 000  17,5 2 798 000  16,6 2 948 000  16,1

Ruteni    446 000      3,9    353 000   2,6    424 000    2,5    464 000    2,5

Croaţi
629 000    5,1 639 000     4,6

   196 000    1,2    198 000    1,1

Sârbi    520 000    3,1    545 000    3,0

Alţii    378 000    3,6   223 000   1,6    244 000    1,4    313 000    1,5

Total 11 593 000 100 13 758 000 100 16 834 000 100 18 261 000 100

Procese ale evoluţiei demografice în perioada dualistă

Să analizăm în baza datelor situaţia demografică a Ungariei din acele vremuri! 
Să stabilim, în care fază a evoluţiei demografice se află ţara? Să arătăm, ce 

legături există între datele menţionate în desenul grafic! [ T ]
Emigranţi aşteptând îmbarcarea

Să stabilim apartenenţa socială a 
emigranţilor din imagine! În ce mă-

sură a fost specific acest fapt?  [ T ]

CREȘTEREA PONDERII MAGHIARILOR

Piramida vârstelor din Ungaria în 1870

Să caracterizăm compoziţia pe vârste 
şi pe sexe a populaţiei! Să căutăm în 

piramida vârstelor deformare vizibilă şi ex-
plicabilă! Să stabilim, dacă în baza piramidei 
vârstelor poate fi stabilit momentul declan-
şării exploziei demografice din Ungaria! [ T ]

Caricatură contemporană despre cauzele emigrărilor

Care sunt în opinia desenatorului cau-
zele emigrărilor? În ce măsură a contri-

buit acest fenomen la procesul de emigra-
re?  [ O ]

Să formulăm în baza datelor esenţa schimbării compoziţiei etnice! Cum se raportează între ele datele efectivului şi cele 
ale procentajului populaţiei? Există vreo diferenţă între concluziile ce pot fi trase în funcţie de datele efectivului şi cele ale 

procentajului populaţiei? [ T ]

2

3

4

5

6
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Compoziţia etnică a Ungariei în 1850 şi în 1910

Să cuprindem într-un tabel, în care comitate proporţia diferitelor naţionalităţi a depăşit 50% în 1850 şi în care, în 1910? Să 
selectăm acele comitate în care nici unul dintre grupurile etnice nu atinge proporţia de 50% în 1850 şi în 1910!  Să analizăm, 

în ce se deosebeşte metodica acestei hărţi faţă de a cea a hărţilor etnice cunoscute până acum? Să discutăm, în ce măsură ajută 
metodica hărţii să vedem mai clar lucrurile!  [ T ]

7

8
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Desenul schematic al asimilării 

Să formulăm pe scurt esen-
ţa acestui proces! Să numim 

factorii determinanţi ai acestui 
proces! Să arătăm, sub ce formă au 
aceşti factori efect asupra asimilă-
rii? [ O ]

COMPOZIŢIA CONFESIONALĂ A POPULAŢIEI UNGARIEI PE ETNII 1890

Naţionalităţi   

Romano 
catolici           

Greco 
catolici           

Reformaţi     Evanghelici  Unitarieni   Greco-orientali  Izraeliţi

ezer 
fô

%
ezer 

fô
%

ezer 
fô

%
ezer 

fô
%

ezer 
fô

%
ezer 

fô
%

ezer 
fô

%

Maghiari 4 165 56,6  181  2,5 2 166 29,4 310  4,2 61 0,8 19  0,3 451  6,1
Germani 1 325 66,7    1  0,1 25  1,2 402 20,2 1 0,1 1  0,3 233 11,7
Slovaci 1 328 70,0   98  5,2 11  0,8 445 23,4 – – 1 – 13  0,7
Români 7  0,3  970 37,5 1 – 1 – – – 1 604 61,9 5  0,2
Ruteni 2  0,7  375 98,8 – – – – – – 1  0,2 1  0,3
Croaţi 182 99,3 – – – – – – – – 1  0,5 – –
Sârbi 81 16,3    2  0,4 – – – – – – 410 82,9 – –
Alţii 149 60,9    30 12,5 10  4,2 23  9,5 1 0,3 28 11,5 3  1,0
Total 7 329 47,8 1 658 11,0 2 213 14,6 1 180  7,8 62 0,4 2 065 13,6 707  4,7

Să stabilim, în ce măsură se poate stabili apartenenţa vreunei confesiuni la o etnie anume în Ungaria acelor vremuri? Este 
potrivit tabelul pentru prezentarea procesului de asimilare? [ T ]

Formular pentru recensământul populaţiei  

Să discutăm, ce este mai in-
dicat să întrebăm în privin-

ţa stabilirii apartenenţei etnice: 
limba maternă, originea sau de 
ce naţionalitate se consideră cel 
chestionat? De ce este dificil să pui 
o întrebare „bună” într-o societate 
în care procesul de asimilare este 
unul destul de accentuat?  [ T ]

MAGHIARII ŞI 
NAŢIONALITĂŢILE   

„„Pentru naţionalităţi e voie să te lupţi numai în două 
moduri şi doar în aceste două moduri se poate conlucra 
cu succes. Unul dintre moduri: să apărăm naţionalităţile, 

dacă sunt atacate; celălalt: să le asigurăm dezvoltarea. Să o propagăm pe a noas-
tră, prin asuprirea limbii şi a altor calităţi naţionale ale celorlalte silind naţionalitatea 
noastră asupra altora, aşadar extinzând naţionalitatea, este o faptă cu o finalitate şi o 
morală pe cât se poate de îndoielnică. Dacă acea naţiune în detrimentul căreia vrem 
să ne extindem nu se gândeşte la naţionalitatea proprie, şi dacă în asemenea situa-

Faţă de ce anume ia poziţie 
Mocsáry Lajos? Pe ce poziţii 

juridice şi ideologice se situează 
autorul? Cum se raportează Moc-
sáry faţă de ideea de stat maghiar? 
[ O ]

9

10

11

12

Recensământ                                                                                              Oraş…….
ordonat prin legea XLIII din 1899                                                                    Cartier sau sector ……
                                                                                    FIŞĂ DE RECENZARE             Strada şi numărul …..
                                                                                                         A se completa referitor la fiecare individ prezent, fără deosebire de Catun, colonie, sălaş, etc …..
                                                                                       sex si vârsta, incluzând deci și sugarii

Număr 
curent

Întrebare Răspuns

1. Care este numele si prenumele Dvs? (În cazul femeilor căsătorite a se înregistra numele şi prenumele soţului, de exemplu Nagy Jánosné, văduva 
Kis Pálné)

2. În ce calitate locuieşte în locuinţă:
a) locuieşte în calitate de cap de familie, soţie, membru de familie, animatoare, bonă, servitoare, chiriaş, locatar de noapte, membru al instituţiei, 
etc. sau şede temporar în locuinţă ca oaspete, călător în tranzit
b) Dacă şede temporar în locuinţă ca oaspete, călător în tranzit, unde îşi are domiciliul stabil? (Comitatul, localitatea, strada, numărul?)

3. Sexul (Este băiat sau fată, bărbat sau femeie?)

4. În ce an s-a născut? (Dacă s-a născut într-unul din anii dintre 1886 – 1898, în care lună? La cei născuţi în alţi ani este suficientă înregistrarea 
anului naşterii.)

în anul …..
în luna …. 

5. Unde s-a născut? (Pentru cei născuţi în Ungaria este suficientă înregistrarea localităţii şi a comitatului, în cazul străinilor se înregistrează şi de-
numirea ţării sau a provinciei.) 

6. Ce cetăţenie are? (Este cetăţean ungar sau străin; în acest ultim caz, din ce ţară provine?)

7. Ce religie are? (A se evita prescurtările ce pot cauza confuzie!)

8. a) Ce limbă maternă are, adică limba pe care şi-o asumă ca proprie şi pe care o vorbeşte cel mai bine şi cu cea mai mare plăcere?
b) În afară de limba maternă, ce altă limbă mai vorbeşte?

9. Ce stare civilă are? (Neînsurat, nemăritată, căsătorit(ă), vaduv(ă) sau divorţat(ă) legal?

10. Ştie să scrie şi să citească, sau doar să citească sau nici să scrie, nici să citească? 

11. Prezintă vreo formă de handicap fizic, şi dacă da, ce anume? (Orb de ambii ochi, surdomut, nebun sau debil mintal?)

12. Deţine casă? (Casa care face obiectul proprietăţii comune a soţului, soţiei şi copiilor acestora respectiv a capului de familie şi a membrilor familiei, 
a se menţiona doar pe fişa soţului, respectiv a capului de familie.)

13. Dacă deţine proprietate funciară sau arendă luând în considerare proprietăţile sau arendele oriunde s-ar afla acestea? (Proprietatea funciară 
comună a soţului şi a soţiei, respectiv a membrilor familiei  a se menţiona doar pe fişa soţului, respectiv a capului de familiei.)
a) Suprafaţa proprietăţii funciare deţinute şi cultivate casnic:           
b) Suprafaţa  proprietăţii funciare deţinute, dar arendată:          
c) Suprafaţa proprietăţii funciare cu drept de folosinţă                     
d) Suprafaţa proprietăţii funciare laute în arendă                       
e) Suprafaţa proprietăţii funciare luate spre cultivare pentru cotă parte (pentru jumătate, un sfert din recoltă)

….. cad. iugăre
….. cad. iugăre
….. cad. iugăre
….. cad. iugăre
….. cad. iugăre

14. a) Ce ocupaţie principală, funcţie, încadrare, venit sau servici are? (Ramura ocupaţiei sau a domeniului activităţii se menţionează în cazul pensio-
narilor după ocupaţia avută înainte de pensionare, iar dacă este muncitor [zilier, muncitor calificat], a se menţiona ramura ocupaţiei.)
b) Dacă este fără nicio ocupaţie sau are vreo ocupaţie, care nu-i oferă niciun venit (de ex. elev,  casnică) sau dacă este servitoarea casei (servitoare 
internă), cine întreţine acea persoană?
c) Dacă este angajat sau obişnuieşte sa fie angajat al vreunui oficiu, institut, magazin, al vreunei instituţii, gospodării sau întreprinderi: 
- în ce calitate este angajat sau obişnuieşte să fie angajat (şef de magazin, calfă, zilier, ajutor de familie, etc.)
- să numească adresa exactă,  numele firmei şi sediul oficiului, instituţiei, gospodăriei sau patronului

15. Mai are altă ocupaţie, funcţie publică, gospodărie, firmă în afară de ocupaţia principală, iar dacă da, de ce fel este aceasta? 

Rederitor la indivizii din domeniul mineritului, siderurgie, comerţului şi instituţiilor de creditare şi din cel al transportului, a se completa exact întrebările de pe verso, indiferent dacă 
aceştia sunt proprietari particulari de magazine sau angajaţi (funcţionari publici, calfe, ucenici, muncitori, zilieri, ajutori de familie, etc.) fie că sunt angajaţi cu normă în întreagă sau 
doar cu normă redusă.
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Ziarul Partidului Naţional Slovac relatează 
despre interzicerea asociaţiei culturale cu un 
pronunţat caracter naţional Matica Slovenska 

Să analizăm, ce indică inter-
dicţia în sine şi metoda publi-

cării ei!  [ O ]

ţie ne mai dorim avantaje, atunci poate mai e permis; dar unde găseşti o asemenea 
naţiune şi în cele mai multe cazuri, oare câştigăm ceva prin asta, contopind în noi o 
materie atât de neînsufleţită, care nu simte devotament nici faţă de limbă, nici faţă 
de alte trăsături naţionale. Dar în cele mai multe cazuri, toate acele strădanii care îşi 
propun nu doar bunăstarea naţiunii, ci şi creşterea ei numerică în detrimentului ce-
leilalte, sfârşesc nefericit. Cu cât o asemenea procedură este mai intolerantă şi mai 
violentă, cu atât mai puternică va fi antipatia şi rezistenţa, ce poate avea consecinţe 
triste.”  (Mocsáry Lajos: Naţionalitate, 1858)   

„§. 2  După absolvirea cursului de şcoală pedagocică de trei ani de după intrarea în 
vigoare a prezentei legi, adică începând cu 30 iunie 1882, nimeni nu va putea obţine 
diploma de învăţător şi nici nu va aputea fi angajat ca învăţător sau asistent de învă-
ţător fie că a absolvit cursul de pedagogie în particular sau în instituţie de învăţământ, 
dacă nu şi-a însuşit limba maghiară în viu grai şi în scris, pentru a o putea preda în 
şcolile populare. 

§. 3  (…) În acele localităţi care sunt locuite amestecat de maghiari şi de nema-
ghiari , pot fi angajaţi atât în şcoli comunale, cât şi consfesionale sau în alte şcoli po-
pulare începând cu anul 1883 ca învăţători cu norma întreagă, asistenţi de învăţători 
sau suplinitori, doar acei indivizi care sunt capabili să predea limba maghiară. (…)

§. 4  Limba maghiară se introduce prin prezenta lege în toate şcolile populare pu-
blice ca materie obligatorie. (…)”  (Despre predarea limbii maghiare în instituţiile de 
învăţământ popular, Legea XVIII din 1879) 

„§. 19  În şcolile elementare care nu au limba de predare cea maghiară, indiferent 
dacă beneficiază de subvenţii de la stat sau nu, limba maghiară se va preda sub forma 
de curs zilnic la toate clasele după planul de învăţământ şi numărul de ore stabilit de 
ministerul învăţământului public după audierea susţinătorului şcolii confesionale, în 
aşa fel încât copiii a căror limbă maternă nu este cea maghiară să îşi poată exprima 
inteligibil gândurile în viu grai şi în scris după terminarea anului patru de şcoală.”  (Le-
gea înaintată parlamentului de către ministrul educaţiei Apponyi Albert [Lex Apponyi], 
Legea XXVII din 1907)  

Să rezumăm care sunt punctele esenţiale ale prevederilor legale? În ce sens au adus 
acestea schimbări în domeniul învăţământului? Să stabilim, care este legătura între 

cele două legi! Să evaluăm Lex Apponyi din punctul de vedere al aplicabilităţii ei! Să com-
parăm textul legii cu datele referitoare la cunoscătorii limbii maghiare!  [ T ]

 „1. Insistând asupra raporturilor etnice şi asupra evoluţiei istorice a Ungariei, con-
form căreia Ungaria nu este un stat căreia un singur popor poate să îi confere caracte-
rul său naţional, noi, românii, slovacii şi sârbii din Ungaria dorim ca, în conformitate cu 
evoluţia istorică a Ungariei şi păstrarea integrităţii ţărilor coroanei lui Ştefan cel Sfânt, 
caracterul statului să fie conferit de totalitatea popoarelor reunite într-o comunitate.

2. Decurgând din raporturile etnice şi evoluţia istorică a caracterului statului un-
gar, se exclude ca un singur popor care nici nu formează majoritatea să îşi însuşească 
doar pentru sine atributele statale. (…) dar totodată să pericliteze condiţiile existen-
ţei celorlalte popoare ale Ungariei aflate în majoritate.

3. Pentru a se proteja de un asemenea pericol,  care se confirmă cu fapte şi inten-
ţionează să distrugă condiţiile existenţei lor în Ungaria, românii, slovacii şi sârbii din 
Ungaria încheie o alianţă pentru a-şi apăra prin toate mijloacele legale naţionalitatea 
lor (…)

5. Să se protejeze libertatea popoarelor nemaghiare, astfel încât pe respectivele 
teritorii autonome (comitat, oraş, comună) să se protejeze folosirea limbilor naţionale 
atât în administraţie, cât şi în justiţie. Dar acolo unde sunt naţionalităţi amestecate, 
acolo, pentru uşurarea administraţiei, să fie retrasate graniţele comitatelor conform 
limbilor vorbite. (…)

18. Ca marea comunitate europeană, care nu este în clar cu realităţile etnice ale 
ţării, să fie în clar cu situaţia, comisia congresului se va strădui, să informeze în mod 
corespunzător presa europeană.”  (Din hotărârile Congresului Naţionalităţilor din anul 
1895)

Să stabilim, cum se raportează naţionalităţile faţă de statul naţional ungar! Să formu-
lăm, în ce constă esenţa revendicărilor! Prin ce mijloace doresc să îşi atingă scopurile?  

[ T ]

Invitaţie la petrecere cu dans într-un oraş din Ţinutul de Sus al Ungariei în anii 1870

Să caracterizăm în baza invitaţiei, relaţia dintre diferitele etnii în Ţinutul de Sus al Ungariei!  [ O ]

CONFIGURAŢIA ETNICĂ A PESTEI
ÎN %

Anii 1750 1850 1890 1906

Maghiari 22,2 36,6 67,1 85,1

Germani 55,2 56,4 23,7  9,4

Slovaci  6,5 5  5,6  2,6

Alţii 16,1 2  3,6  2,9

Să stabilim, când a început 
o schimbare importantă în 

compoziţia etnică a oraşului? Ce 
procese se află în spatele acestui 
fenomen? [ T ]
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EMANCIPAREA EVREILOR   
„§. 1  Locuitorii izraeliţi ai ţării sunt declaraţi ca egali în 
exercitarea tuturor drepturilor civile, precum şi politice cu 

locuitorii creştini.

      §. 2  Orice lege, cutumă sau dispoziţie ce contravine acestei legi, îşi pierde valabilita-
tea.”  (Legea XVII din 1867) 

Ce asigură legea? Când a mai proclamat parlamentul ungar aceste principii şi de ce a 
fost necesară reformularea lor?  [ T ]

„§. 1 Religia izraelită este declarată religie legal recunoscută. (…)

§. 3  Preot (rabin) şi persoană cu funcţie a comunităţii religioase poate să fie doar 
acea persoană, care este cetăţean maghiar şi şi-a obţinut această calitate în Ungaria.”
(Legea XLII din 1895) 

„§.1  Oricine poate să îşi declare şi să urmeze orice credinţă sau religie şi, în limita 
legilor ţării şi a cerinţelor moravurilor publice, poate şi să și-o exprime şi să o practi-
ce liber. Este interzisă împiedicarea oricui de a¬ desfăşura ceremonia religiei sale, în 
măsura în care aceasta nu contravine bunelor moravuri, precum şi obligarea la înde-
plinirea vreunui gest religios, care contravine credinţei sale.

§.2  Capacitatea exercitării drepturilor civile şi politice este în totalitate indepen-
dentă de religia fiecăriua.

§.3  Credinţa sa religioasă sau regurile bicericii sale nu poate absolvi pe nimeni de 
la îndeplinirea îndatoririlor sale stabilite prin lege.

§. 5  Ieşirea din vreo confesiune religioasă sau aderarea la vreo confesiune religioa-
să este liberă pentru toţi în condiţiile stabilite prin lege.”  (Legea XLIII din 1895)

Să stabilim, ce principiu declară legea! Pentru care religie a însemnat acest lucru 
emanciparea totală? [ T ]

„ – Evreii – acest lucru nu-l puteţi nega doctore – sunt filomaghiari. Trec prin foc şi 
apă împreună cu ungurii. Acest lucru e un fapt. Iar pe mine acum mă interesează un 
singur lucru, de ce sunt evreii unguri? Şi oare tot timpul vor rămâne aşa? 

-  Cât timp va fi aşa – a repetat întrebarea nenea Fülöp închizându-şi ochii, de parcă 
ar fi vrut să citească din propria lui inimă. – Cât timp va fi aşa? Cine întrevede viitorul? 
De ce devine evreul ungur? Unul dintr-un motiv, celălalt din altul. Unul, de pildă bu-
nicul acestui băieţaş, - unchiul meu arătând spre mine – a devenit ungur pe câmpul 
de luptă, când a luptat pentru libertatea maghiară. Fiul lui – tatăl copilului acesta – sa 
născut deja ungur. Nicidecum n-a auzit vreodată de Simion din Galileea – şi-l venerea-
ză pe Rákóczi. Nepotul – băiatul ăsta – prima dată e ungur şi apoi om, ceea ce trebuie 

înţeles în sensul că tot ceea ce el consideră frumos, 
bun, drept consideră a fi unguresc.  Aşa e frumos să 
devii ungur! Veşnicii apatrizi își găsesc o patrie. Dar 
există şi altă cale. Există evrei, care se declară un-
gur fiindcă în Ungaria e o afacere bună să fii ungur, 
pe când să fii evreu e peste tot o afacere proastă. 
Pentru asta să te faci ungur – e un lucru urât. Dar 
copiii, copiii evreilor deveniţi unguri de dragul afa-
cerilor se nasc unguri şi se însufleţesc cu sinceritate 
pentru Rákóczi şi Kossuth. Iar dacă ne uităm, de ce 
îi primesc ungurii pe evrei? … Ungurii sunt singuri 
în Europa fără prieteni şi fără rude. De o mie de ani 
se apără pe sine, îşi apără existenţa, libertatea con-
tra nemţilor, singuri, aproape tot timpul singuri. Păi 
cum să nu se bucure ungurii când vine un popor şi 
le zice: şi eu vreau să devin ungur, şi eu sunt ungur – 
şi munceşte, luptă împreună cu ungurul.”  (Illés Béla: 
discuţia dintre un preot greco-catolic şi un medic ma-
ghiar de origine evreiască redată în romanul inspirat 
din autobiografia sa)

Să enumerăm, care factori au determinat asimi-
larea evreilor, aşa cum consideră autorul! De ce a 

fost primitoare societatea maghiară a acelor vremuri? 
Ce rol a avut evreimea asimilată în regiunile locuite de 
naţionalităţi?  [ T ]

Familie izraelită din Kaposvár la răscrucea se-
colelor

Să caracterizăm în baza ima-
ginii situaţia socială a fami-

liei! Cum ar fi completat familia 
rubrica din formularul folosit la 
recensământ privitoare la limba 
maternă?  [ O ]

Sinagoga din strada Dohány construită în stil romantic  (între 1854 – 1859)

Amprentele căror stiluri pot fi descoperite la această clădire? Să 
tragem concluzia văzând sinagoga, în ce situaţie se afla evreimea 

din Budapesta? [ T ]
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SITUAŢIA ŢIGANILOR ÎN PERIOADA 
DUALISTĂ   

„Efectivul total al ţiganilor
(…) Compararea numărului localităţilor locuite de ţi-
gani cu toate celelalte pe comitate indică proporţii 

foarte diferite.  În timp ce pe ambele maluri ale Dunării în comitate precum: Árva, Lip-
tó, Somogy, Vas, Veszprém, Zala localităţile ţigăneşti nu constituie nicio treime din to-
talul localităţilor, în alte părţi ale ţării nu mai întâlnim proporţii atât de mici; ba chiar, 
pe malul stâng al Tisei în trei comitate (Bichiş, Hajdú, Szabolcs cu puţine localităţi), 
în Regiunea dintre Dunăre şi Tisa în comitatul Csongrád fiind cei mai puţini şi în cele 
şapte comitate ale Ardealului cu mulţi ţigani (Bistriţa –Năsăud, Braşov, Ciuc, Făgăraş, 
Târnava Mică, Târnava Mare, Sibiu) numărul localităţilor în care nu se află niciun ţigan 
este mai mic de zece. În comitatul Târnava Mare în care numărul ţiganilor este cel mai 
mare atât luat separat, cât şi în comparaţie cu celelalte, în toate 125 de localităţi s-au 
găsit ţigani.

(…) În privinţa cifrelor conscripţiei ţiganilor este suprinzător înainte de toate nu-
mărul total al ţiganilor: 274940, ceea ce este triplu faţă de câţi vorbitori de limbă ma-
ternă ţigănească au fost înregistraţi la recensământul din 1890. Însă recensământul 
i-a luat în considerare doar pe cei cu limba maternă ţigănească, iar conscripţia ţiga-
nilor, pe cei de origine ţigănească. După limba maternă, dintre aceştia numai 82 405 
a fost ţigani, aşadar cu circa 10% mai puţini, decât a constatat ultimul recensământ. 

(…) Din numărul total de ţigani (274940) aproape 9/10 (243432) au fost înregistraţi 
cu domiciliu stabil, o categorie relativ mai mică este cea a categoriei celor nesiguri cu 
domiciliu stabil, temporar (cam 7½), pe când cifra referitoare la ţiganii nomazi nu mai 
este atât de îngrijorătoare (8938).”  (Conscripţia pe ţară a ţiganilor, 1893)

Să stabilim, în baza cărui fapt stabileşte conscripţia, cine sunt cei ce aparţin ţiganilor! 
În ce diferă aprecierile făcute în legătură cu ei, faţă de restul naţionalităţilor? Care a 

fost proporţia, în procente, a ţiganilor în societatea maghiară? Să caracterizăm în baza 
sursei modul de viaţă al ţiganilor! Ce schimbări pot fi observate şi cum se raportează gu-
vernul faţă de acestea? Să comparăm şi să analizăm datele recensământului şi rezultatele 
conscripţiei! [ T ]

Răspândirea celor de religie izraelită în 1910

Să analizăm distribuţia teritorială a celor de religie izraelită! Să stabilim, ce factori au influenţat situaţia creată?  [ T ]

Ţigani nomazi în Transilvania şi acompaniatorii 
de nelipsit ai pieselor de muzică ungurească de 
petrecere, ţiganii lăutari

Ce proces sesizează cele 
două imagini? [ T ]
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„(…) Doar că implementarea şcolarizării normale, respectiv a extinderii obligativi-
tăţii învăţământului general asupra ţiganilor nu este deloc atât de uşor şi de simplu de 
realizat. Ţiganii nomazi şi cei seminomazi nu se lasă convinşi să îşi trimită copiii la şcoală. 
(…) Asta înseamnă o păcăleală permanentă pentru a nu respecta legea educaţiei pu-
blice şi cea a grădiniţelor, deşi autoritatea statului ar fi datoare să impună respectarea 
acestora în interesul prestigiului său propriu, dar şi în acela al cetăţenilor. Însă la ţiganii 
nomazi acest lucru poate fi aplicat doar cu forţa. Puţină cruzime trebuie aplicată în nu-
mele umanităţii. Autoritatea de stat trebuie să îşi asume o oarecare restrângere a liber-
tăţilor individuale ca să poate educa pentru o adevărată libertate umană o specie liberă 
acum asemenea animalelor sălbatice (…)”  (Conscripţia pe ţară a ţiganilor, 1893)
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La adunarea conducătorilor naţionalităţii române (Partidul Naţional Român) de la Sibiu (1892) au hotărât, să 
pornească o acţiune pentru soluţionarea nemulţumirilor lor. Ei şi-au formulat revendicările într-un memorand. Docu-
mentul a fost dus la Viena pentru a fi predat domnitorului, atrăgând atenţia asupra faptului că nu pot să se înţeleagă 
cu guvernul ungar. Francisc Iosif – respectând regulile de drept public – a trimis mai departe Memorandul nedesfă-
cut guvernului ungar, care, de asemenea nedesfăcut – dat fiind că nu lui îi era adresat – l-a trimis din nou înapoi. Ro-
mânii au continuat să demonstreze şi au făcut public conţinutul Memorandului.  Drept răspuns, guvernul a intentat 
un proces de presă şi astfel, mai mulţi memorandişti au fost condamnaţi. Prin aceasta, s-a făcut publicitate – mai ales 
peste hotare – acestui caz. (De altfel, cea mai dură pedeapsă a fost de 5 ani de închisoare, celelalte sentinţe au fost de 
la 2,5 ani la 2 luni, dar la doar un an de la proces, toate sentinţele au fost graţiate.)la 2,5 ani la 2 luni, dar la doar un an de la proces, toate sentinţele au fost graţiate.)

La adunarea conducătorilor naţionalităţii române (Partidul Naţional Român) de la Sibiu (1892) au hotărât, să 

În ce a văzut autorul studiu-
lui din acea epocă garanţia 

progresului în cazul ţiganilor? Să 
stabilim, prin ce se argumentează 
restricţionarea temporară a liber-
tăţilor individuale? Să discutăm, 
în ce măsură poate produce re-
zultate trasformarea forţată a unui 
grup! [ O ]

Să arătăm şi să discutăm cu ajutorul surselor care au fost scopurile şi metodele domnitorului, ale guvernului ungar şi ale 
conducătorilor românilor! [ O ]

„Maiestatea Voastră Imperială şi Regală Apostolică! Prea Graţioase Doamne!
Reprezentanţii românilor din ţările Coroanei Ungare a Maiestăţii Voastre, întrunin-

du-se în zilele de 20 şi 21 ianuarie 1892 în conferinţă la Sibiu au constatat că Românii 
sunt nemulţumiţi cu situaţia politică creiată de sistemul de guvernământ inaugurat 
în anii 1866-1868 şi cu întreaga desvoltare a vieţii noastre publice de atunci şi până 
acum, nu mai au, după tristele experienţe, pe care le-au făcut, nici o încredere în dieta 
dela Budapesta şi în guvernul maghiar, (…) au căzut cu toţii de acord, (…) să se con-
sidere ca nefiind reprezentaţi în dieta ţării lor.

(…) Aducem la cunoştinţa Maiestăţii Voastre faptele în urma cărora românii, cei 
mai credincioşi şi mai răbdători dintre cetăţenii Monarchiei, s-au văzut siliţi a renunţa, 
deocamdată, la exercitarea celor mai mari dintre drepturile, pe cari le au din îndura-
rea Maiestăţii Voastre, drept răsplată pentru jertfele de avere şi de sânge, pe cari le-au 
adus întru gloria Casei Domnitoare şi pentru Monarchie. (…)

Străduinţele pentru asigurarea acestei hegemonii naţionale [maghiare] au predo-
minat întreaga noastră viaţă constituţională în timpul ultimilor 25 de ani. (…)

Istoria ne e martoră, că în viaţa milenară a statului nostru şi în desvoltarea lui isto-
rică relaţiunile de popor cuceritor şi cucerit, ca principiu de drept public, n-au existat 
niciodată, n-a existat deci nici dominaţiune politică naţională.

Toate frecuşurile, cari au eşit la iveală în viaţa socială şi în relaţiunile vieţii legislati-
ve a statului, se reduc la acţiunea pornită pe la anii 1790-1791 şi la reacţiunea provo-
cată de acea acţiune. Ea se prezintă ca o fază a luptei pentru existenţa şi asigurarea 
naţională la popoarele ce compun acest regat.

Poporul Român, atunci, ca în totdeauna, în baza drep-
tului său istoric milenar şi în virtutea importanţei ce i 
se cuvine, din punctul de vedere al numărul fiilor săi, al 
poziţiunii sale etnice şi geografice, precum şi a calităţilor 
sale, a nizuit spre validitarea drepturilor sale naţionale.”  
(Din introducerea la Memorandumul românesc din anul 
1892)

Arătaţi, cât de mult se resimte 
în textul Memorandumului că 

a fost trimis domnitorului! Care era 
scopul Memorandumului? Pentru 
obţinerea acestui scop ce atitudi-
ne lasă de  întrevăzut? Cu ce sunt 
învinuiţi maghiarii? Cum prezintă 
Memorandumul situaţia românilor 
în Evul Mediu? Cum explică  dez-
voltarea contradicţiilor şi pe cine 
învinuieşte? Discutaţi, cum se ra-
portează cele afirmate faţă de rea-
litatea istorică cunoscută de noi! [ T ]

Acuzaţii procesului Memorandului din 1894

Să analizăm originea socială a conducătorilor mişcării 
naţionale româneşti! Asupra căror aspecte ale epocii 

şi ale procesului face referire fotografia de grup? [ O ]
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SOCIETATEA ÎN MIŞCARE  În Ungaria, dezvoltarea econo-
mică rapidă a declanşat îmburghezirea. Acest proces s-a ma-
nifestat mai intens în marile oraşe, în timp ce în provincie a 
fost mai lent. Astfel, asemănător ţărilor din această zonă au 
coexistat forme ale societăţii ce purtau în agricultură urme-
le feudalismului cu cele ale societăţii industriale, capitaliste.

Lumea societăţii stărilor şi cea burgheză s-au influenţat 
reciproc, trăsăturile lor bune şi rele s-au împletit între ele cre-
ând societatea maghiară specifică răscrucii  secolelor. În to-
talitate, se poate spune, că în timpul dualismului nobilimea 
mijlocie a fost cea care prin intermediul tradiţiilor istorice  a 
exercitat influenţe asupra concepţiilor şi modului de viaţă al 
oamenilor, astfel încât celelalte grupuri sociale au tins să-i se-
mene acesteia. 

PĂTURA CONDUCĂTOARE A SOCIETĂŢII AGRARE  În vâr-
ful piramidei sociale maghiare, atât în privinţa influenţei, cât 
şi a averii deţinute s-a aflat aristocraţia latifundiară. Asemă-
nător epocii feudale, ea a constituit un grup închis (castă) şi 
s-a delimitat de restul societăţii. 

Majoritatea conducătorilor politici au provenit din rân-
durile lor, ei deţinând un sfert din ogoarele ţării. Menţinerea 
puterii lor s-a datorat titlurilor deţinute şi moșiilor lor – în cele 
mai multe cazuri – echipate cu utilaje moderne. Menţinerea 
acestora a contribuit la perpetuarea așa-numitului sistem de 
fideicomis (lăsarea moştenirii unei persoane de încredere), 
care – asemenea legii strămoşiei – şi-au scos moşiile din cir-
cuitul vânzărilor şi cumpărărilor de pământuri. (Moşiile de-
clarate de domnitor ca fiind fideicomis nu puteau fi vândute). 
Acest sistem a împiedicat fărâmiţarea marilor moşii şi a barat 
astâmpărarea setei de pământ a ţărănimii. Băncile şi marile 
întreprinderi s-au străduit să obţină influenţa politică a aristo-
craţiei. În direcţiunile lor care aduceau un venit consistent au 
fost aleşi aristocraţi, ceea ce a avut drept rezultat contopirea 
dintre marea proprietate latifundiară şi aristocraţia financiară.  

Unii aparţinând nobilimii mijlocii au reuşit să se ridice la 
rangul aristocraţiei. Însă pe cei mai mulţi, pe aşa-numiţii gen-
try, i-a sărăcit economic modalitatea despăgubirilor şi peri-
oada rezistenţei pasive, astfel că au ajuns să se confrunte cu 
dificultăţi financiare.  Aceştia s-au gospodărit pe moşiile lor 
tot mai restrânse, dar din cauza lipsei de capital nu au fost 
capabili să-şi modernizeze moşiile. Astfel, s-au îndatorat şi 
tot mai mulţi şi-au pierdut pământurile. Pentru ei a devenit 
vitală ocuparea unei funcţii în aparatul de stat (ministeri-
ale şi comitatense). După mentalitatea acelor timpuri, a avea 
o slujbă de funcţionar la stat – spre deosebire de funcţionarii 
de la întreprinderi, bănci particulare – acest lucru nu a însem-
nat o dependenţă nedemnă „de străvechiul nume” nobiliar. 

Acei gentry care şi-au pierdut moşiile au ales spre răscru-
cea secolelor în număr tot mai mare o carieră de intelectual
(avocaţi, dascăli, medici) şi s-au contopit cu intelectualitatea 
burgheză aflată în ascensiune. Mentalitatea lor a avut efecte 
asupra noului mediu burghez. Au adus cu ei gândirea liberă, 
dragostea pentru cultură şi tradiţiile lor paşoptiste, dar şi re-
fuzul unor virtuţi burgheze precum (cumpătarea, economi-
sirea, sârguinţa). 

Aceşti gentry au influenţat în bună măsură spiritualita-
tea clasei maghiare de mijloc aflată în proces de formare. 

ŢĂRĂNIMEA  Cel mai numeros grup al societăţii maghiare 
l-a constituit – chiar dacă în proporţie descrescătoare – ţără-
nimea. În urma eliberării din iobăgie, ţăranii cu parcele au 
devenit proprietarii de drept ai fostelor pământuri urbaria-
le şi chiar  şi mulţi foşti jeleri au intrat în proprietatea unor 
loturi de pământ cu ocazia împărţirii păşunilor comune. 
Astfel, numărul celor care deţineau pământ a fost destul de 
mare. Dar din cauza creşterii demografice aceste pământuri 
s-au fărâmiţat tot mai mult, astfel încât din anii nouăzeci si-
tuaţia celor fără pământ a devenit cea mai stringentă pro-
blemă a ţării. 

Societatea rurală a fost puternic stratificată. Viaţa satului 
era condusă de ţărănimea înstărită (50 – 200 de iugăre). Pe 
pământurile acesteia lucrau zilierii (muncitori cu plată), dar 
şi ea a participat direct la aceste munci. Este specific pentru 
acea epocă faptul că un ţăran înstărit cu avere avea un presti-
giu mai mic decât un orășan „cu nădragi“ aproape fără avere. 
Ţărănimea mijlocie (10 – 40 de iugăre) şi ţărănimea săracă
(1 – 10 iugăre) a fost stăpână pe avutul ei, dar cea din urmă 
a fost nevoită câteodată să muncească ca zilieri. Procedee 
moderne nu s-au introdus din cauza lipsei banilor, astfel că 
pentru a-şi păstra pământurile sau a-şi procura câteva iugăre 
în plus  a trăit din autoexploatare. Până la răscrucea secolelor 
a crescut simţitor numărul ţăranilor fără pământ (proleta-
riatul agrar). Aceştia şi-au asigurat mijloacele de existenţă 
din munci cu ziua în agricultură şi participarea la lucrări 
publice de construcţii (căi ferate, îndiguiri) sau din munci de 
teren pentru lucrări în construcţii în marile oraşe. Odată cu 
încheierea marilor lucrări publice de construcţie, începând 
cu anii 1890, situaţia lor s-a înrăutăţit. 

O pătură aparte a societăţii ţărăneşti a constituit-o cea a 
slugilor de pe moşiile marilor proprietari. Aceştia au trăit 
şi muncit cu familiile lor pe moşia proprietarului latifundial. 
Aceste slugi au fost aservite în totală măsură moşierului, res-
pectiv administratorului moşiei care coordona muncile pe 
moşie. Astfel, condiţiile lor de viaţă au fost determinate de 
condiţiile de pe o moşie sau alta. 

SOCIETATEA INDUSTRIALĂ  În fruntea societăţii burghe-
ze s-a aflat marea burghezie deţinătoare şi conducătoare 
de bănci şi mari întreprinderi industriale, adică aristocraţia 
financiară. Marea burghezie, la fel ca aristocraţia, a con-
stituit un grup închis, bine delimitat de celelalte categorii 
sociale. Modul de viaţă al celor două pături aristocratice a 
fost în multe privinţe asemănător: şi aristocraţia financiară a 
cumpărat sau şi-a construit castele şi a trăit o viaţă rafinată. 
Cea mai mare parte a burgheziei maghiare s-a format din 
familiile germane şi evreieşti ale marilor comercianţi 
de produse agricole, la care s-au adăugat câteva familii 
de întreprinzători de succes. Marea burghezie, din cauza 
originii sale, s-a implicat doar indirect în viaţa politică. 
Politizarea activă a rămas în mâna claselor sociale istorice. 

Ponderea burgheziei mijlocii a continuat să crească 
ca urmare a dezvoltării industriei, a administraţiei publice, 
a educaţiei şi a sistemului sanitar. Aceasta i-a  contopit în 
ea pe orăşenii germani de odinioară şi nobilimea intelec-
tuală în proces de îmburghezire, dar şi ţărănimea cu ambi-
ţii de ascensiune socială şi  pe evrei. Clasa de mijloc a jucat 

39. Schimbările societăţii
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un rol de intermediere şi transfer între societatea agra-
ră şi cea industrială. Astfel, mentalitatea clasei de mijloc 
nu a fost unitară: în ea s-au amestecat valorile feudale cu 
cele burgheze.

Având în vedere faptul că în perioada dualistă impor-
tanţa industriei mici şi a comerţului mic a rămas neschim-
bată, numărul şi ponderea micii burghezii nu a scăzut, 
dimpotrivă, a crescut. Micii meşteşugari au muncit ei înşişi 
având doar puţini  angajaţi. Gândirea lor a fost determina-
tă de situaţia lor dublă: ca şi concurenţi s-au opus marilor 
întreprinderi şi marilor magazine de desfacere, adică mare-
lui capital. În acelaşi timp însă, ca proprietari şi angajatori, 
au respins tendinţele care atacau proprietatea privată.

Prin modul lor de viaţă, mentalitatea lor micii angajaţi 
la stat (bugetarii: lucrători la căile ferate, poliţiştii, jandarmii, 
poștașii, micii funcţionari) au aparţinut micii burghezii, care 
datorită dezvoltării infrastructurii şi a extinderii statului bur-
ghez au început să constituie o categorie din ce în ce mai 
numeroasă. 

MUNCITORIMEA DIN MAREA INDUSTRIE  În acea perioa-
dă, paralel cu răspândirea revoluţiei industriale, muncitori-
mea industrială – incluzând aici şi muncitorii din meşteşugă-
rit – a crescut de la un grup de câteva zeci de mii la o clasă de 
peste un milion de oameni. Numărul acestora, cu membrii 
de familie cu tot, ajunsese în 1910 la cifra de 2,5 milioane, 
adică 13% din totalul populaţiei.

Compoziţia muncitorimii în formare a fost determinată de 
structura industriei. Specifi ce au fost industria grea şi formele 
de mari corporaţii industriale, de aceea proporţia muncito-
rilor califi caţi a fost mare (circa jumătate din numărul mun-
citorilor). Aceştia au câştigat salarii bune şi au putut trăi la 
nivelul micii burghezii. O mare parte dintre ei au imigrat din 
Austria (germani, cehi). Asimilarea în rândul muncitorimii 
urbane s-a accelerat la răscrucea secolelor. 

Salariul muncitorilor necalifi caţi – dat fi ind că numărul 
acestora era foarte mare – a fost mic. Angajarea femeilor a 
început să se răspândească abia pe la începutul secolului XX 
odată cu dezvoltarea industriei uşoare.   

ARHIVĂ

STRATIFICAREA SISTEMULUI MOŞIILOR 

Paturi          Efectiv             
Ponderea lor pe pături în %          Ponderea maghiarilor pe pături
în întreaga 
societate

în pătura lor    
în întreaga 
societate

în pătura lor    

marea moşierime (peste 1000 de iugăre)   4 800 0,03   6,70 0,04 91,08
moşierimea mijlocie (100-1000 de iugă-
re)

50 400 0,27  70,60 0,35 69,00

arendaşi  (peste 100 de iugare)    16 200 0,09  22,70 0,13 82,36
Total 71 400 0,39 100,00 0,52 73,56

SOCIETATEA ÎN MIŞCARE  

Societate în mişcare în Ungaria 

Ce structură socială arată schema? Să ca-
racterizăm stratificarea vechii societăţi şi 

apoi a celei noi! Să enumerăm straturile sociale 
aflate în aceeaşi situaţie! Să prezentăm posibili-
tatea transferului dintre cele două societăţi!  [ T ]

Să caracterizăm compoziţia păturii moşiereşti! Ce importanţă au reprezentat ei în societate, după numărul lor? Să facem 
o comparaţie dintre acest tabel şi cel cu datele referitoare la compoziţia păturii de angajaţi (pagina 269)! Să comparăm 

proporţia dintre maghiari şi naţionalităţi în cadrul conducătorilor păturilor agrare şi a celei industriale! [ T ]

PĂTURILE CONDUCĂTOARE ALE 
SOCIETĂŢII AGRARE  

„Am crescut în castelul de la Fót. Parcul 
castelului era înconjurat de un gard înalt. 
Era închis ermetic de sat, de ţară. Am trăit 

în atmosfera exclusivă a Ungariei domnilor, iar ceilalţi oameni: ţăranii 
satului, orăşenii, actorii celeilalte lumi s-au perindat prin faţa mea ase-
menea unor marionete. (…) Ar fi greşit a crede, că viaţa unui copil de 
aristocrat a fost comodă. E adevărat, că putea avea de toate ce-şi do-
rea, astfel ca neplăcerile pentru el erau foarte relative, dar totodată lu-
mea formalităţilor îl strângeau ca nişte inele de fier. Au trebuit de mici 
să înveţe, ce înseamnă să fii privilegiat, eticheta şi toate cele folosite în 
interesul păstrării puterii. De la vârsta mea fragedă începuse să mi se 
creioneze din partea meşterilor instructori de diferite stări şi ranguri în 
frunte cu principalul preot-tutore, care pentru orice boacănă, faptă rea 
ne-a pedepsit cu slujbe. Acest lucru  însemna, că în afară de slujbele la 
care trebuia să particip cu regularitate, mai trebuia să particip şi la slujbe 
suplimentare. (…) De altfel, educaţia a fost destul de superficială. S-a 
pus accent mai degrabă pe exterioritate, pe învăţarea limbilor decât pe 
studiile ce implicau o cugetare mai profundă. Important a fost să ştii 
să reprezinţi şi să te comporţi. (…) Ca să facem simţitoare solemnitatea 
sosirii noastre, ne-am arătat prin sat, doar la ocazii deosebite. Dar intr-
așa fel, încât să nu fim niciodată, dar niciodată ceva obișnuit.”  (contele 
Károlyi Mihály: Amintiri despre Ungaria domnilor)

Să trecem în revistă caracteristicile modului de viaţă al aristocraţiei! 
Care să fi fost caracteristicile generale şi care sunt componentele spe-

cifice situaţiei lui Károlyi? Să caracterizăm legăturile aristocraţiei cu celelalte 
clase sociale! Cum se raportează autorul faţă de modul de viaţă aristocratic?  
[ T ]
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„Câteodată au sosit la noi şi oaspeţi din străinătate. Originea lor nu au verificat-o 
atât de amănunţit, ca pe cea  a maghiarilor. Au fost cazuri, când un unchi, verişor 
au adus printre noi câte o frumuseţe misterioasă agăţată undeva prin Occident, dar 
care n-au avut astâmpăr prea mult timp să rămână. E adevărat, că sub influenţa averii 
imense s-ar fi dărâmat şi zidurile Ierihonului, însă cei din generaţia mai în vârstă au 
condamnat fără cruţare moravurile lejere de modă nouă. Pentru ei, mult mai impor-
tant a fost arborele genealogic impecabil, decât bogăţia. O persoană care se respectă 
îşi moşteneşte banii, nu îi câştigă prin muncă. (Au existat moşii inalienabile precum 
cea a familiei Eszterházy, care interzicea într-o secţiune separată încă din actul de 
întemeiere, ca moştenitorul moşiei să se căsătorească cu o femeie, a cărei arbore ge-
nealogic nu poate dovedi pe ambele linii cel puţin şaisprezece strămoşi nobili.)

Cu cercurile de gentry, ale micii nobilimi nu prea am avut contact. În aceste cer-
curi fetele erau mai libere. Bărbaţii aristocraţi puteau să aibă contact cu ele, dar noi, 
în general, nu puteam să avem contacte cu bărbaţii gentry. Foarte rar mai organi-
zau  festivităţi mai largi în comun, mai ales cu scopuri caritative, dar chiar şi cu aceste 
ocazii au fost totdeauna înconjurate cu grijă de gardă de corp a bărbaţilor noştri, ca 
nu cumva unul »de dinafară« să se încumete să ne invite la dans.”  (Contesa Andrássy 
Katinka Károlyi Mihályné: Împreună în revoluţie) 

„Dintre nouă fraţi, șapte băieţi şi două fete, eu am fost al cincilea. Voioşia şi joa-
ca ne-au animat anii copilăriei, în timp ce ne scăldam în căldura dragostei părinţilor 
noștri. Pe  mama am iubit-o până la adulaţie, iar pe tata l-am adorat şi cinstit. Horthy 
István a trăit întru totul pentru administrarea moşiilor sale fiind un om sever, care nu 
a admis nici din partea copiilor săi niciun fel de indisciplină. Chiar de multe ori a băgat 
spaima în noi. Nu a avut prea multă înţelegere nici faţă de boacănele mele, deşi ima-
ginaţia mea şi dorinţa de aventură m-au ispitit mereu. Astfel s-a întâmplat, că în ciuda 
ezitării mamei mele îngăduitoare, deja la vârsta de 8 ani m-am rupt de cercul cordial 
al familiei. Am ajuns în Debreţin cazat într-un loc cu alţi doi fraţi mai mari de-ai mei. Ei 
şi-au făcut studiile acolo fiind supravegheaţi de un tutore francez. (…) Clasele a treia 
şi a patra ale şcolii elementare le-am absolvit la Debreţin. Anii de liceu i-am petrecut 
la Şopron într-o instituţie în care se preda în limba germană. Părinţii mei şi-au dorit să 
mă perfecţionez în germană.“  (Horthy Miklós: Memoriile mele)

Vânătoare de vulpi în jurul castelului de la Gödöllő

Să caracterizăm relaţia aristocraţiei faţă de celelalte ca-
tegorii sociale! Să comparăm modul de viaţă al aristo-

craţiei maghiare cu cel al aristocraţiei internaţionale!  [ T ]

Castelul de la Fót unde a crescut şi Károlyi Mihály

Să comparăm imaginea cu memoriile lui Károlyi Mihály!  
[ T ]

Să adunăm din text caracte-
risticile vieţii de aristocrat! Să 

comparăm descrierea cu textul lui 
Károlyi Mihály! Ce asemănări şi ce 
deosebiri pot fi sesizate? Să ară-
tăm, care sunt cauzele acestora! [ T ]

Conacul unei familii de gentry provenind din nobilimea mijlocie. Mărimea şi aspectul 
clădirii indică o stare tranzitorie între castelul de la Geszt al familiei Tisza din ce în ce 
mai apropiată de aristocraţie şi casele nobililor care şi-au irosit averea

Să trecem în revistă, care dintre caracteristicile păturii 
gentry se reflectă în această clădire! Să comparăm aceas-

tă clădire cu o vilă din epoca respectivă din punctul de vedere 
al condiţiilor de viaţă pe care le-a asigurat locuitorilor săi!   [ T ]

Să adunăm din sursă carac-
teristicile modului de viaţă al 

nobilimii mijlocii. Care au fost ca-
racteristicile generale şi care cele 
specifice familiei autorului? Să dis-
cutăm, ce posibilităţi de viitor au 
avut copiii proveniţi dintr-o fami-
lie de nobili mijlocii şi mici! ! [ T ]
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ŢĂRĂNIMEA
„Bineînţeles, cel mai simplu ar fi fost, dacă pe 
lângă cele două iugăre de pământ propriu ar 

mai lua în arendă atâta, din care să poată trăi toată familia, fără nicio altă 
slujbă plătită. Dar pentru asta ar fi fost nevoie în primul rând de pământ. 
De mult pământ.  Dar chiar dacă ar fi existat pământ, cu ce să-l fi cultivat? 
Să înceapă să-l sape cu hârleţele? Şi din ce să plătească suma anuală de 
arendă negociată dinainte pe 3-4 chintale pentru câte un iugăr?

Totuşi, după câţiva ani de eforturi amare s-a zbătut până într-acolo 
încât a putut începe aratul pentru lunile de primăvară-vară cu o gloabă 
îmbătrânită, a luat de îndată în arendă şi pământ.  Nu prea mult, desigur, 
nu atâta din cât ar fi putut trăi, ci doar o parcelă de reformă de trei iu-
găre. Nici puterea lui materială, nici calul său, nici echipamentul său nu 
ar fi putut face mai mult. Dar pe lângă munca astfel sporită,  a trebuit să 
renunţe şi la acel venit separat. (…) Deci a trebuit să îşi mărească cumva 
veniturile. Sărăcia l-a făcut inventiv: dacă tot nu s-a mai putut extinde 
a căutat o cale de ieşire înspre gospodărirea în grădină. Nu trebuie, bi-
neînţeles să ne imaginăm ceva afacere mare. Gospodărirea în grădină 
pentru el a însemnat cultivarea de pepeni pe jumătate de iugăr.” (Darvas 
József: Povestea unei familii ţărăneşti, 1937) 

Să adunăm informaţiile referitoare la situaţia economică a ţăranului 
prezentat în text! Despre care pătură a ţărănimii este vorba în sursă? Ce 

a împiedicat această pătură să avanseze pe plan economic? Ce posibilităţi 
de ieşire din această situaţie au existat şi ce resurse puteau fi folosite în acest 
scop?  [ T ]

STRATIFICAREA SISTEMULUI MOŞIILOR MICI

Pături          Efectiv             
Ponderea lor pe pături în %          Ponderea maghiarilor pe pături

=  în întreaga so-
cietate

în pătura lor    
=  în întreaga so-

cietate
în pătura lor    

ţărănimea înstărită (50- 100 de iugăre)    134 700   0,70    1,90  0,74 54,83
ţărănimea mijlocie (20-50 de iugăre)    823 000   4,50 11,90  3,87 46,76
mici proprietari  (5-20 de iugăre)   3 511 000 19,20   50,60 13,67 38,70
proprietari mărunţi (sub 5 iugăre)  2 437 100 13,40 35,20  9,57 39,05
Alţii       30 700   0,20    0,40  0,19 60,70
Total 6 936 500 38,00       100,00 28,04 40,20

Să stabilim, pe ce se bazează stratificarea ţărănimii! Care sunt cele mai mari grupuri? Să comparăm datele cu cifrele din 
tabelul ce indică stratificarea muncitorilor (pag. 270)! Ce este specific compoziţiei etnice în societatea agrară?[ T ]

Familie înstărită din Ecser

Să căutăm în imagine factorii care indică o 
situaţie materială avantajoasă a familiei din 

imagine. Să poziţionăm familia în ierarhia socia-
lă maghiară. Pe lângă situaţia de avere ce altceva 
mai este caracteristic acestei familii?  [ T ]

Aşteptând muncă  (Titlul picturii este: Panem, deci Paine!) 

Să verificăm, cine şi de ce a realizat pictura! Care pătură socială este 
redată de pictor? Să analizăm, ce reacţie a putut trezi privitor la această 

pictură în acea epocă? Ce efect a avut aceasta în a doua jumătate a secolului 
XX, când nu exista şomaj? Ce efect are  în zilele noastre.  [ C ]

SOCIETATEA INDUSTRIALĂ  
„(…)  antecamerele băncilor şi ale ministerelor şi cazărmile de 
cavalerie s-au umplut în acelaşi timp de deputaţi. În acelaşi timp 

s-a răspândit imperiul sistemului economic şi cel al pistolului cavaleresc. În codul penal a 
fost introdus cu mare făţărnicie faptul că duelul este o faptă care se pedepseşte. Dar legiu-
itorii au fost primii care au încălcat interdicţia. Şi în parlament s-a adeverit faptul că (…), 
scăderea calităţii a mers mână în mână cu răspândirea duelului. Cu cât mai mulţi oameni de 
nimic s-au îngrămădit în camera deputaţilor, cu atât mai mult a crescut numărul cazurilor 
de duel. Într-un final chiar şi miniştrii s-au duelat peste care a venit culmea culmilor: inter-
nele, ministrul poliţiei s-a duelat sub acoperirea poliţiştilor săi. (…) Moda duelurilor de la 
noi indică deodată două simptome; una este că în viaţa noastră politică nu este sinceritate, 
că tendinţele sunt toate ipocrite şi că aceşti cavaleri, chiar dacă de diferite ranguri, în sfârşit 
se pot regăsi unii pe alţii, pe de altă parte, că lumea stărilor a recucerit stăpânirea asupra 
societăţii, ba mai mult, sporindu-se cu cetăţeni parveniţi este mai puternică, ca niciodată.” 
(Vázsonyi Vilmos, conducătorul Partidului Burghez Democrat în opoziţie  despre duel, 1900)

Cum se raportează autorul 
faţă de instituţia duelului? 

Drept component a căror stări 
sociale considera el duelul? Ce fe-
nomen social denotă continuarea 
tradiţiei duelului? Interpretaţi şi 
evaluaţi acea afirmaţie a autoru-
lui conform căreia “lumea stărilor 
este mai puternică ca niciodată”!  
[ T ]

9

10

11

12

13



Epoca îmburghezirii şi modernizării în Ungaria  (1849–1914) / 269

STRATIFICAREA SISTEMULUI BURGHEZ ŞI AL BUGETARILOR

Pături          Efectiv             
Ponderea lor pe pături în %

Ponderea maghiarilor pe 
pături

în întreaga 
societate

în pătura lor    
în întreaga 
societate

în pătura lor    

Întreprinzători capitalişti  (peste 20 de munci-
tori)

    11 200  0,10   16,90  0,08 75,00

Întreprinzători capitalişti  (sub 20 de muncitori)     42 000  0,20   63,20  0,29 69,00
Trăitori din propriul capital     13 200  0,10   19,90  0,08 62,10
Mari capitalişti în total     66 400  0,40 100,00  0,46 68,64
Pătura burgheziei de mijloc (mici meseriaşi, 
comercianţi, transportatori, etc.) în total

1 993 400 10,90 100,00 12,38 61,75

Funcţionari publici – intelectuali în total    770 900   4,20 100,00  6,28 81,08
Angajaţi, subofiţeri în total    339 800   1,90 100,00  2,27 66,57

Să numim în baza tabelului păturile capitaliste şi cele ale bugetarilor! Să caracterizăm raporturile dintre cele două grupuri! 
În urma căror procese economice şi sociale a crescut numărul unora dintre aceste grupuri? Să caracterizăm compoziţia 

etnică a păturilor de bugetari şi a celor burgheze! Să arătăm, care sunt componentele acestui fenomen!  [ T ]

Castelul de la Budafok construit de către fabricantul de şampanie Törley József la 
sfârşitul secolului al XIX-lea

Ce tendinţe se pot observa în dimensiunea şi stilul clă-
dirii? [ T ]

Familie aparţinând burgheziei de mijloc

Din cauza căror factori e dificil să stabilim, cărui grup al 
clasei de mijloc aparţine familia din imagine?  [ T ]

Meşterul croitor dintr-un orăşel cu familia sa

Să alcătuim o scurtă compunere despre viaţa cotidiană a 
familiei prezentate în imagine! Cu care grupuri sociale se 

aseamănă condiţiile lor de viaţă?  [ T ]

MUNCITORIMEA DIN MAREA INDUSTRIE   
„La noi, mina are 80-82 de ani. (…) În părţile 
noastre minerii au fost împărţiţi în două părţi: 

muncitori de colonie şi muncitori din provincie. Muncitorul de colonie s-a străduit să-şi 
cheltuie tot venitul. Muncitorul de la sat s-a străduit să-şi construiască o casă pe când se 
va căsători. A făcut economii ca să îşi poată lua pământ, vacă, cal, căruţă, un alt iugăre pe 
pământ, ca să fie ţăran. Aici şi-a săpat mormântul. (…)

       Când am fost tânăr, majoritatea muncitorilor de colonie erau străini: cehi, polonezi, austri-
eci, croaţi. Nu ştiau vorbi ungureşte. Apoi s-au maghiarizat. Copiii lor au frecventat școala 
ungurească, de multe ori nici nu mai ştia ce origini are.

      Pe vremea regelui ungurului îi era atât de străină mina încât deja de prin aprilie, mijlocul 
lui mai 95 % din ei și-au dat demisia. Au mers la munci pe câmpuri şi dintr-aceia, care 
nici nu aveau pământ. S-au dus la muncă cu ziua. Când aceea s-a terminat, s-a apucat 
de seceriş. (…)”  (Rememorările unui miner din Salgótarján în articolul etnografei Dömötör 
Tekla, 1954) 

Să stabilim, cele două viziuni 
asupra societăţii ce se oglin-

desc în viaţa muncitorilor din colo-
nie şi a celor din provincie! Să rezu-
măm, ce diferenţe există între cele 
două grupuri! În ce măsură conţine 
textul judecăţi de valoare în favoa-
rea sau împotriva vreunui model? 
[ T ]
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STRATIFICAREA MUNCITORILOR

Pături          Efectiv             
Ponderea lor pe pături în %

Ponderea maghiarilor pe 
pături

în întreaga 
societate

în pătura lor    
în întreaga 
societate

în pătura 
lor    

Industriali    1 851 700   10,10    23,90 11,46 61,56
Comerciali      169 700   0,90     2,20   1,23 72,15
Transportatori      432 300   2,40     5,60   3,51 80,65
Agricoli   4 356 300 23,90   56,20  25,81 58,90
Zilieri      453 300   2,50     5,80    2,32 50,97
Slugi      405 000   2,20     5,20    2,82 69,27
Soldaţi        88 200   0,50     1,10    0,49 54,77
Total   7 756 500 42,50 100,00 28,04 61,07

Dintre grupurile enume-
rate în tabel care apar-

ţin de muncitorimea clasică? 
Cum se raportează numărul 
lor faţă de muncitorii agrico-
li? Să caracterizăm proporţiile 
din cadrul grupurilor! Să sta-
bilim, care dintre trăsăturile 
societăţii ungare din vremea 
dualismului se reflectă în ta-
bel?  [ T ]

Fotografia în grup a lăcătuşilor de la Uzinele Ganz

Caracteristicile cărei pături sociale se văd în fotografie 
(îmbrăcăminte, alegerea temei, etc.)? Să arătăm, care 

sunt motivele acestui fenomen!  [ T ]

Locatari ai locuinţelor cu chirie protestând împotriva chiriilor mari la răscrucea  secolelor XIX-XX 

Să caracterizăm în baza imaginii condiţiile de locuire! Ce 
fenomen poate fi surprins în imagine? [ T ]

Pu
nc

te
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e 
ve

de
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Pătura socială model, spe-
cifică perioadei dualiste, cea  
a gentry-lor a fost apreciată 
atât de contemporani, pre-
cum şi de posteritate, în mod 
contradictoriu. S-a perma-
nentizat o imagine negativă 
despre gentry: o pătură socia-
lă îndatorată ce menţine apa-
renţele aristocratice lipsite de 
orice conţinut, ţinându-se cu 
dinţii de slujbele publice, dar 
care alunecând, adesea nu se 
sfieşte nici să înşele pe alţii. 
Însă societatea care i-a luat pe 
aceşti gentry în batjocoră şi 
câteodată chiar posteritatea, 
s-au străduit să se identifice 
– mai ales în aparenţe - cu 
această pătură socială. această pătură socială. 

Pătura socială model, spe-

Să arătăm, care sunt carac-
teristicile imaginii despre 

gentry! Care este motivul, pentru 
care contemporanii sau posterita-
tea văd doar părţile negative când 
apreciază o pătură socială! Să că-
utăm exemple, când într-o epocă 
anume o pătură socială şi-a păs-
trat doar părţile pozitive în gândi-
rea comună a posterităţii!  [ O ]

„Nobilimea formează şi în constituţionalitatea noastră modernă o clasă socială 
privilegiată definită prin lege, bucurându-se de distincţii exterioare şi drepturi speci-
fice pe lângă faptul că în dreptul nostru de proprietate a fost ridicat principiul general 
valabil al egalităţii, diferenţă în dreptul privat dintre nobili şi nenobili a pierdut mult 
din însemnătatea lui anterioară, întrucât legislaţia de la 1848 i-a înzestrat şi pe ceilalţi 
cetăţeni ai ţării cu drepturi private, rezervate până atunci exclusiv nobilimii.” (Mar-
cziányi György: Ghid în chestiunile nobilimii, 1886)

De unde îşi trage originea egalitatea cetăţenească în faţa legii? Care ar putea fi privi-
legiile nobiliare amintite de autor?  [ T ]

„De când ne-am ridicat din condiţiile noastre patriarhale (…), s-a dat peste cap armo-
nia dintre proprietatea noastră şi cât cheltuim, dintre munca depusă şi pretenţiile noastre, 
între preţuirea timpului şi folosirea lui. (…) Multe moşii au ajuns să fie licitate şi multe vechi 
familii de-ale noastre au pierit din rândul marilor proprietari. Sunt puţine gospodării mij-
locii bine aranjate în această ţară, dar mulţi sunt domnii ce vor să trăiască după foloasele 
acestora. (…) Progeniturile așa-numitelor „familii mai de seamă“ nu au suficientă dispoziţie 
pentru altă carieră decât să fie nişte mici domni de pământ. Nu au curajul să privească des-
tinul în faţă, care îi aşteaptă, dacă odată părăsind acea clasă doar imaginar privilegiată, ar 
alege altă carieră civilă cinstită. (…) Dacă mergem la un bal de provincie; am putea crede că 
suntem prezentaţi unor femei într-adevăr de magnaţi – privind toaleta lor. Iar dacă intrăm 
în camera de jucat cărţi, ar trebui să credem că bancarii bogaţi din cel puţin trei capitale 
întorc şi răstorc bănetul de care nici nu le mai pasă. Dar dacă mergem printre sălaşuri și 
vedem ocolurile pentru oi pe cale de a se dărâma, păşunea plină de buruieni, turma slă-
bănoagă, pământul nefertilizat, via nesăpată: dacă aruncăm o privire în cadastru şi vedem 
multitudinea de imparcelări şi menţiuni (…) dacă pășim în sala asociaţiei gospodăreşti şi 
vedem şi în ziua şedinţei scaunele goale şi ascultăm cum unu sau doi membri prezenţi fac 
politică goală; (…) atunci ne aplecăm capul cu tristeţe şi ne convingem, că strălucirea ca-
leştilor şi a toaletelor ne-a păcălit şi că trăim în mijlocul unor condiţii sociale nesănătoase.”  
(Keleti Károly: Patria noastră şi poporul ei, 1871)

Ce contradicţii esenţiale indică sursa? Să adunăm din text substantivele referitoare la 
situaţia economică şi la modul de viaţă! Cum se raportează autorul faţă de gentry? [ T ]
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MANIFESTAREA SOCIAL-DEMOCRAŢIEI  Partidul Soci-
al-Democrat din Ungaria (MSZDP - PSDU), în momentul 
înfiinţării sale (1890), a avut strânse legături cu social-
democraţia austriacă. Programul lor centralist a fost o 
preluare cuvânt cu cuvânt a documentului similar al par-
tidului austriac. Astfel, într-o perspectivă mai îndelungată, 
şi-au propus desfiinţarea proprietăţii private, însă ca pri-
orităţi imediate ale partidului au fost lupta politică pen-
tru îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi votul universal 
secret. Organizarea partidului – beneficiind de sprijinul 
sindicatelor – s-a desfăşurat cu succes în rândurile munci-
torimii de la marile uzine. Autorităţile, în timp ce au stăvi-
lit din start orice mişcări ţărăneşti, nu s-au opus activităţii 
organizaţiilor muncitorești de la oraşe, nepurtând frică de 
acestea . Social-democraţia nu s-a ocupat de chestiunea 
agrară şi de organizarea proletariatului agrar. Progra-
mul lor – ignorând setea de pământ a ţărănimii – a prevă-
zut, conform teoriilor marxiste, preluarea în proprietatea 
statului a pământului. Nu au dorit să întărească prin împăr-
ţirea pământului pătura micilor proprietari, iar în viitorul 
întrevăzut de ei, ţăranii urmau să devină nişte muncitori 
agricoli. Datorită celor de mai sus, social-democraţia din 
acea perioadă nu a reuşit să aibă vreo influenţă asupra ce-
lei mai numeroase pături sociale a ţării. 

Social-democraţia nu a manifestat interes deosebit 
pentru chestiunea naţională. Partidul, conform concep-
ţiilor marxiste, s-a situat pe poziţiile internaţionalismului, 
adică a considerat decisivă confruntarea dintre clase. A 
considerat că mişcările naţionale – pornite în interesul bur-
gheziei – divizează unitatea clasei muncitoare. Partidul a 
respins din principiu naţionalismul maghiar – chiar şi în 
denumirea sa a fost „din Ungaria” şi nu „maghiar”, – iar orga-
nul său de presă a apărut în mai multe limbi. Totodată a res-
pins şi colaborarea cu mişcările naţionalităţilor, a accep-
tat unitatea de stat a Ungariei. A considerat asimilarea ca pe 
un proces firesc şi nu a sprijinit organizarea pe criterii etnice. 
De aceea, naţionalismul naţionalităţilor a respins mişcarea 
social-democrată.

SOCIALISM CREŞTIN ŞI RADICALII BURGHEZI  După enci-
clica (Rerum novarum) a Papei Leon al XIII-lea, şi în Ungaria 
s-a declanşat mişcarea creştin-socialistă. Fondatorul teo-
retic al creştinismului socialist din Ungaria a fost episcopul 
de Székesfehérvár, Prohászka Ottókár (1858 – 1927).  Creş-
tinismul socialist a fost primit cu nedumerire din partea au-
torităţilor şi al bisericilor, iar în epoca respectivă nu a însem-
nat o alternativă serioasă a mişcării social-democrate. 

La începutul secolului al XX-lea s-a întărit intelectuali-
tatea burgheză din clasa de mijloc. Dintre ei s-a evidenţiat 
cercul restrâns al radicalilor burghezi, care s-au rupt de 
abordarea tradiţională a chestiunilor politice şi au militat 
pentru reforme radicale şi pentru extinderea democra-
ţiei. Concepţiile lor s-au format în paginile unor reviste de 
ştiinţe sociale (de exemplu, XX század-Secolul XX). Nu-i în-
tâmplător că elaborarea nouă, bazată pe compromisuri 
a rezolvării chestiunii naţionalităţilor se leagă de numele 
unuia dintre liderii lor spirituali, Jászi Oszkár.  Gruparea de 
intelectuali s-a constituit în partid politic abia în 1914.

CRIZA PARLAMENTARĂ  Raporturile dintre partidele 
politice din parlamentul ungar, în esenţă nu s-au modifi-
cat, până la răscrucea dintre secole. Opoziţia nu a reuşit să 
formeze o majoritate, în timp ce partidul de guvernământ 
s-a angajat în menţinerea dualismului. O mare parte a opi-
niei publice maghiare a simpatizat din motive sentimen-
tale cu opoziţia susţinătoare a independenţei. La alege-
rile parlamentare ţinute prima dată la câte trei, apoi la câte 
cinci ani, în circumscripţiile electorale majoritar maghiare a 
câştigat opoziţia (majoritatea partidului de guvernământ a 
fost asigurată prin trasarea circumscripţiilor electorale.) Tot-
odată, politica opoziţiei nu a oferit în chestiuni sociale 
sau în cele ale naţionalităţilor o altă alternativă faţă de 
cea a guvernului. 

Partidul de guvernământ şi opoziţia – precum de atâtea 
ori – s-au confruntat în parlament pe subiectul statutului 
public. În disputele privind creşterea bugetului armatei, 
opoziţia contrară partidului de guvernământ – abuzând 
de libertatea acordată prin regulamentul camerei – a re-
curs la arma vorbăriei, a obstrucţionării. Deputaţii din 
opoziţie au împiedicat discutarea şi adoptarea legilor prin 
discursurile lor interminabile şi adesea rupte de subiect. În 
vederea soluţionării crizei parlamentare, domnitorul l-a 
numit în funcţia de prim-ministru pe fiul lui Tisza Kálmán, 
Tisza István (1903). Convingerea fermă a lui Tisza a fost că 
menţinerea Ungariei istorice – în confruntările cu naţionali-
tăţile şi cu Rusia – poate fi menţinută doar prin perpetuarea 
Monarhiei Austro-Ungare. După ce situaţia internaţională a 
devenit din ce în ce mai încordată, a considerat necesară 
creşterea puterii de apărare a Monarhiei, ca nu cumva o 
înfrângere într-un război să îngroape cu ea şi Ungaria. Din 
această cauză a vrut neapărat să pună capăt obstrucţiunilor 
paralizatoare ale parlamentului. Modificarea regulamen-
tului camerei în sensul de restricţionare a obstrucţionă-
rilor s-a produs prin votul majorităţii parlamentare, care 
la semnalul cu o batistă a votat modificarea (votul cu batista, 
noiembrie 1904). Opoziţia, ca semn de protest, a devastat 
sala de şedinţe, la care regele a dizolvat parlamentul. 

CRIZA COALIŢIEI  La noile alegeri s-a întâmplat ceva, ce 
nu ar fi avut voie să se întâmple în cadrul sistemului dualist. 
Cu lozinci în favoarea independenţei a câştigat coaliţia de 
opoziţie (1905), care nu recunoscuse sistemul dualist. 

Francisc Iosif nu putea numi acum un guvern ce nega 
recunoaşterea dualismului. Temporar – folosindu-se de 
dreptul său de suveran, dar încălcând o regulă nescrisă a 
parlamentarismului – a încredinţat formarea guvernului 
unor persoane din afara partidelor politice. Coaliţia a fă-
cut apel la o rezistenţă naţională, în timp ce comitatele au 
refuzat să se supună guvernului. Puterea s-a folosit de dife-
rite manevre pentru a zdruncina unitatea coaliţiei. Ministrul 
de interne a pus în vedere introducerea votului universal 
şi secret. A iniţiat tratative cu PSDU, care a organizat în faţa 
parlamentului o demonstraţie de sute de mii de oameni  
pentru obţinerea votului universal (vörös péntek - vinerea 
roşie, 15 septembrie 1905). Paralel cu aceasta, nu s-au plă-
tit salariile funcţionarilor din comitate, care s-au implicat în 
boicot.

40. În ajunul războiului mondial
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Coaliţia s-a speriat. A considerat periculoasă extinde-
rea dreptului de vot din două puncte de vedere. I-a fost 
teamă de puterea crescândă a naţionalităţilor compuse în 
mare parte din ţărani şi de reprezentarea politică a păturilor 
ţărăneşti sărace maghiare. Primele au fost percepute ca o 
ameninţare la integritatea Ungariei istorice, în timp ce cele 
din urmă, ca o ameninţare a sistemului moşiilor latifundiare. 
Şi rezistenţa din comitate s-a dovedit slabă –  la suprimarea 
salariilor, funcţionarii îndată au dat înapoi. În fi nal, coaliţia 
a făcut concesii, a renunţat la esenţa programului său, la 
restructurarea dualismului. În această situaţie, suveranul 
a numit guvernul coaliţiei. Însă acest guvern nu a înfăptuit 
multe din programul său de coaliţie. În locul scopurilor de 
independenţă au fost adoptate câteva măsuri restrictive pri-
vitoare la naţionalităţi, precum şi a unor dispoziţii de natură 
social-politice menite să îmbunătăţească situaţia maselor 
de oameni. 

Preluarea puterii de către coaliţie a însemnat o piatră de 
hotar în politica perioadei dualiste. A ieşit la iveală lipsa 
de tărie a politicii opoziţiei (nu au fost în stare să se opună 
voinţei suveranului) dar şi de perspectivă (nu au oferit o al-
ternativă reală). De aceea, la următoarele alegeri, coaliţia a 
suferit o înfrângere. Însă criza coaliţiei a subminat totodată 
şi prestigiul parlamentarismului. 

ÎN AJUNUL RĂZBOIULUI MONDIAL  Tisza István a reorga-
nizat Partidul Liberal sub denumirea de Partidul Naţional 
al Muncii şi a câştigat alegerile (1910). Însă spiritele încin-
se nu s-au liniştit. Când Tisza István a devenit preşedintele 
parlamentului (al camerei), social-democraţii, în semn de 

protest, au scos masele în stradă (vérvörös csütörtök – joia 
însângerată, 23 mai 1912). Tisza a obţinut prin violenţă 
votarea noii propuneri a bugetului de apărare – pe de-
putaţii care au protestat i-a scos cu poliţia din – „Onorabi-
la Cameră.”  (Amploarea stupefacţiei se poate vedea prin 
faptul că după acestea, un deputat din opoziţie a tras mai 
multe focuri asupra preşedintelui camerei.) În plină perioa-
dă a înarmărilor pentru un război european a fost posibilă 
creşterea forţei militare a Monarhiei. Pregătirea militară a 
fost asigurată de către suveran şi prin faptul că l-a numit pe 
Tisza István, cu caracterul său de om hotărât, prim-minis-
tru (1913).

Opoziţia destrămată în mai multe partide s-a agitat în 
continuare în jurul chestiunii statutului juridic al Ungariei. În 
apropierea războiului mondial o parte a acesteia a recunos-
cut că în scopul unui succes împotriva guvernului care se 
înarmează, va trebui să fi e mai deschişi faţă de o politică 
mai democratică (rezolvarea problemei agrare, reforma 
dreptului de vot). Conducătorul acestora a devenit contele 
Károlyi Mihály. 

Transformarea vieţii politice reiese şi din faptul că spre 
sfârşitul perioadei a luat fi inţă un partid al ţăranilor gospo-
dari sub conducerea lui Szabó István din Nagyatád – în 
umbra programului pentru independenţă – primul partid 
ţărănesc important, Partidul pentru Independenţă al Ţăra-
nilor Gospodari (1909). Programul lor a conţinut protejarea 
gospodarilor precum şi revendicarea dreptului universal şi 
secret. Încă nu au reprezentat o forţă prea mare, dar au intrat 
în parlament. Prin aceasta, în rândul ţăranilor bogaţi şi mij-
locaşi a început formarea unei pături cu deprinderi politice.

ARHIVĂ

MANIFESTAREA SOCIALDE
MOCRATIEI   

„Partidul Social-Democrat militează pentru ca 
tot poporul, indiferent de apartenenţa naţio-
nală, rasială şi sexuală să-l elibereze din cătu-

şele dependenţei economice, să pună capăt lipsurilor de drepturi, pre-
cum să ridice poporul muncitor din letargia spirituală. Cauza stărilor de 
faţă, sub povara cărora clasa muncitoare aproape că îşi frânge spinarea 
nu e de căutat printre instituţiile statului, ci în întreaga esenţă a organi-
zării sociale şi în acel fapt că mijloacele de producţie sunt concentrate 
toate în mâinile unor proprietari (…)

          1.Partidul social-democrat muncitoresc al Ungariei este un partid inter-
naţional nu  recunoaște privilegiile naţiunilor, cele din naştere sau cele 
din avere şi declară că luptă împotriva exploatării trebuie să fie interna-
ţională, la fel cum este exploatarea însăşi. 

     2. Pentru răspândirea ideilor socialiste va folosi toate mijloacele opiniei 
publice, presa, dreptul de întrunire, etc. şi va milita pentru desfiinţarea 
piedicilor puse în calea liberei exprimări a opiniilor, precum şi a tuturor 
dispoziţiilor care restricţionează legea presei, dreptul la întrunire şi aso-
ciere.

    3. Va revendica votul universal direct şi secret. (…)  (Declaraţia de prin-
cipiu, 1890) 

„Şedinţa partidului declară că principala strădanie a Partidului Social-De-
mocrat din Ungaria este dezvoltarea unităţii frăţești şi solidare dintre mun-
citorii agricoli şi cei industriali. Şedinţa partidului îşi exprimă convingerea 
conform căreia chestiunea muncitorilor va putea fi soluţionată numai după 
transformarea proprietăţii private, respectiv a pământului şi a terenurilor în 
proprietate comună, dar aceasta poate avea loc doar concomitent cu naţio-
nalizarea industriei.”  (Din materialul celui de-al III-lea congres al PSDU, 1894)

Să stabilim în baza programului de care ori-
entare a celei de-a II-a Internaţionale este 

PSDU! Să formulăm, care sunt scopurile de pers-
pectivă ale partidului, ce fel de viitor schiţează 
programul? Să prezentăm scopurile şi metodele 
directe! Să rezumăm poziţia partidului în privin-
ţa chestiunii naţionalităţilor şi a celei agrare! [ T ]

Redactorii ziarului Népszava, oficiosul Pardidului Social-Democrat din 
Ungaria, care au fost totodată şi liderii partidului 

Să stabilim în baza imaginii cărei categorii 
sociale aparţin liderii partidului şi ce fel de 

mod de viaţă au avut ei?  [ T ]
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SOCIALISM CREŞTIN ŞI 
RADICALISM CIVIC   

„8. Revendicăm elaborarea unui sistem de impozitare 
mai drept; stabilirea legală a unui salariu minim neim-
pozabil corespunzător condiţiilor din ţara noastră şi in-

troducerea impozitului pe bursă de valori. (…)
10. Partidul nostru doreşte să acorde prin intermediul statului micului meseriaş 

şi muncitorului protecţia care i se cuvine în concurenţa lor cu marii industriaşi şi cu 
capitalul.

11. Revendicăm reglementarea relaţiilor dintre angajator şi angajat şi în mod spe-
cial, protecţia intereselor familiale, morale şi de sănătate ale muncitorilor, precum şi 
extinderea asigurărilor pentru muncitori şi înăsprirea legii referitoare la ziua liberă de 
duminică. (…) 

13. Partidul nostru doreşte să manifeste cea mai mare atenţie faţă de naţionalităţi 
şi doreşte să le asigure rezolvarea cât mai echitabilă a doleanţelor lor, în măsura în 
care ele nu contravin unităţii statutului ungar şi caracterului său naţional.”  (Din pro-
gramul Partidului Popular Catolic, 1895) 

Să stabilim în baza progra-
mului care este baza de mase 

a Partidului Popular Catolic! Ce 
scopuri şi mijloace pot fi stabilite 
în baza programului? Să decidem, 
dacă partidul îşi asumă ideea unei 
singure naţiuni politice! Să argu-
mentăm afirmaţiile noastre cu 
câte un citat din text!  [ T ]

CRIZA PARLAMENTARĂ   
„Parlamentul fiecărei naţiuni poate să corespundă menirii 
sale numai atunci dacă din programul partidelor sale răz-

bat concepţiile, elementele cele mai culte, potrivite pentru judecarea corectă a vieţii 
statului şi a intereselor naţiunii şi dacă în fruntea marilor partide capabile de acţiune 
viaţa publică este coordonată de către cei mai destoinici oameni politici cu cea mai 
mare vocaţie pentru conducerea politică.”

       „Mereu ne bântuie pericolul şi stafia unui mare război european. (…) Noi trebuie să 
fim pregătiţi, şi încă pe timp de pace trebuie să ne pregătim de război. Iar dacă acest 
război va izbucni, cred că suntem de acord cu toţii, că acela nu va fi o joacă de copil 
nici privitor la Monarhie, nici privitor la naţiunea maghiară şi foarte uşor s-ar putea 
transforma într-o luptă pe viaţă şi pe moarte pentru naţiunea maghiară.”

       „(…) locul marilor probleme vitale care într-adevăr privesc naţiunea e preluat de lo-
zinci goale;  locul discuţiilor de principiu de votul nominal, de şedinţe cu uşile închise 
şi de luări de cuvânt în afara ordinii de zi; unde locul hranei spirituale care ar trebui 
să-l aibă din partea deputaţilor un efect progresist, înălţător asupra modului de gân-
dire al naţiunii, este plin de modificările făcute în procesul verbal.”  (Din cuvântările 
parlamentare ale lui Tisza István) 

Caricatura despre obstrucţionare şi despre 
modificarea regulamentului camerei menit să 
împiedice obstrucţionarea (jos stânga)

În ce măsură apar în desen ca-
racteristicile obstrucţionării? 

Cum reflectă caricaturile măsurile 
partidului de guvernământ? Se 
poate distinge atitudinea dese-
natorilor în legătură cu cele două 
fenomene?  [ O ]

După modificarea regulamentului camerei, 
opoziţia, în semn de protest, a devastat mobi-
lierul camerei de şedinţe a parlamentului

Să discutăm atitudinea opo-
ziţiei parlamentare! Poate fi 

permis acest comportament dur 
pentru atingerea unor scopuri po-
litice? Să găsim exemple din viaţa 
parlamentară de azi asemănătoa-
re obstrucţionării!  [ O ]

Asupra cărei probleme a 
parlamentarismului atrage 

atenţia Tisza István? Cum vede el 
rolul parlamentului? Asupra căror 
pericole atrage el atenţia? La ce în-
deamnă el? Să discutăm, cum s-a 
raportat Tisza faţă de democraţie! 
! [ T ]
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CRIZA COALIŢIEI   
„Partidul Paşoptist al Independenţei, acum patru ani ali-
indu-se cu alte partide, s-a angajat să preia guvernarea. În 

timpul decurs de atunci s-a îngrijit de acoperirea necesităţilor ţării şi a respectat acea 
înţelegere încheiată cu domnitorul, conform căreia problemele militare vor rămâne 
atâta timp în suspensie până când va fi din nou abordată problema creşterii efectivu-
lui militar şi chestiunile mai mari de competenta militară.

Însă Partidul Paşoptist al Independenţei a declarat de fiecare dată deschis şi băr-
băteşte, că va revendica în următoarea perioadă de timp ce ne revine realizarea inde-
pendenţei economice. El îşi doreşte în mod deosebit, să fie instituită banca naţională 
independentă atunci când licenţa băncii comune va expira, adică la 11 ianuarie 1912 
şi realizarea unui spaţiu vamal independent în 1917. (…)

În afară de obţinerea independenţei economice Partidul Paşoptist al Independen-
ţei consideră următoarea sa sarcină elaborarea votului universal, egal şi secret. Acest 
obiectiv a fost de la bun început un punct cheie al partidului nostru, încă înainte ca 
această chestiune să fi fost pusă pe tapet de către suveran. Timp de decenii nu am 
încetat să luptăm pentru realizarea acestuia. Din păcate, partidele de la ’67, fiind de 
neînduplecat şi interesate de luptă pentru putere, au împiedicat orice progres semni-
ficativ în această chestiune.” (Din programul Partidului Paşoptist al Independenţei, 1910)    

Să ne reamintim, în ce context politic a fost elaborat documentul! Să trecem în re-
vistă rezultatele obţinute de partid! Să le comparăm pe acestea cu programul iniţial 

al Partidului Independenţei! Să apreciem, cum s-a confruntat Partidul Independenţei cu 
propriul său eşec! Să prezentăm, prin ce mijloace a încercat să escamodeze eşecul guver-
nării![ T ]

Placheta comemorativă în cinstea extinderii 
dreptului de vot în Austria (1906 – 1907). A 
fost acordat dreptul de vot universal şi secret. 
Însă circumscripţiile electorale au fost aronda-
te intr-așa fel încât în circumscripţiile electo-
rale ale naţionalităţilor, în cele din oraşe şi din 
provincie, s-au impus alte proporţii

Să stabilim ce înseamnă no-
ţiunile legate de dreptul de 

vot: universal, secret şi egal! De 
ce a fost extins dreptul de vot în 
Austria şi de ce nu a fost înfăptu-
ită egalitatea? Să privim cu atenţie 
figurile de pe placheta comemora-
tivă! Din ce motiv au apărut aces-
tea pe plachetă?  [ S ]

Caricatură despre confruntările dintre partide din acea 
perioadă. Textul său:
-Bunicule, cine este trădătorul de patrie?
-Trădătorul  de patrie este cel care nu e din partidul nostru.

Ce fenomen atacă caricatura? Să dis-
cutăm, în ce măsură a fost fenomenul 

de mai sus ceva specific maghiar! [ O ]

ÎN AJUNUL RĂZBOIULUI 
MONDIAL   

„Întreaga noastră viaţă publică ajunge într-un labirint lipsit de 
speranţa ieşirii din el, coaliţia se destramă definitiv: într-o stare 
de dezorganizare neputincioasă lăsând naţiunea ca pradă liberă 

pentru toţi duşmanii noștri. (…) Ordinea publică din ţară a pornit pe calea depravării în 
toate domeniile, în toate direcţiile. Echilibrul afacerilor noastre financiare este ameninţat 
de un pericol serios. Asupra dezvoltării noastre economice care apasă cu greu incertitudi-
nea şi teama de miile de pericole care ne pasc. Societatea noastră este sfârtecată în tabere 
inamice de conflicte de natură confesională, socială şi naţională iar importanţa noastră poli-
tică, în crederea noastră, în credinţa, în cumpătarea, credibilitatea naţiunii maghiare, în spiri-
tul său de sacrificiu şi în puterea sa de naţiune constituantă de stat, este pe cale de a se pierde. 
Zvârcolirea noastră neputincioasă este batjocorită  cu tot mai multă satisfacţie, iar duşma-
nii mai mici ori mai mari ai naţiunii noastre se folosesc de ea din ce în ce mai impertinent.

     Însă soarta naţiunii este încă în mâinile noastre. (…) Nu avem nevoie de nimic altceva 
decât de a îndepărta din calea noastră cu o mână curajoasă ultimele rămăşiţe ale neînţe-
legerilor create inutil între naţiune şi rege. (…) 

Dreptul de autodeterminare al naţiunii se realizează în strictul sens al cuvântului şi 
pentru toate acestea trebuie să acceptăm doar un singur obstacol pentru a nu răscoli 
prevederile legii XX din 1867 şi să nu vrem să stoarcem cu forţa exercitarea de drepturi 
suverane constituţionale în privinţa comenzii asupra armatei şi a organizării ei interne 
precum şi noi reforme de la un suveran, care şi în această materie a luat în considerare 
dorinţele naţiunii.”  (Din programul Partidului Naţional al Muncii, 1910) 

Să stabilim, cum apreciază programul guvernarea în coaliţie! Să trecem în revistă ele-
mentele de bază ale sistemului său de argumentare! Să scoatem în evidenţă din text 

esenţa programului partidului! [ T ]

Tisza István (1861 – 1918). Mulţi au văzut în acest 
om energic şi cu scopuri clare conducătorul care 
poate să scoată ţara din tunel, alţii au văzut în el 
cauza tuturor problemelor din acea epocă. Este 
exemplificator faptul că un deputat a comis un 
atentat împotriva lui în parlament – urma glon-
telui este vizibilă şi azi în spatele amvonului. După 
înfrângerea în Primul Război Mondial a fost ucis

Să explicăm, de ce au existat 
atâtea patimi în jurul acestui 

om politic (program, scopuri, me-
tode, etc.)!  [ T ]
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„În privinţa pregătirii militare Austro-Ungaria s-a aflat pe ultimul loc (…) În 1911 
Monarhia a cheltuit 420 de milioane de coroane în scopuri de apărare, în timp ce în 
acelaşi an Germania a cheltuit în acelaşi scop 1768 milioane, Rusia 1650 milioane, iar 
Italia o sumă corespunzătoare a 528 milioane de coroane.”  (Amintirile lui Tisza István)   

Să apreciem datele din sursă! Ce consecinţe politice au avut faptele prezentate în 
sursă?  [ T ]

„Totul pentru agricultură, pentru fericirea pământului unguresc. În vederea reali-
zării acestei idei călăuzitoare, dorim să muncim cu o convingere de nezdruncinat, cu 
dragoste cordială în baza principiilor fundamentate de către Kossuth Lajos, reven-
dicăm pentru îmbunătăţirea pământului unguresc şi vieţii cultivatorilor săi precum 
şi a situaţiei muncitorimii agricole, pentru afirmarea micilor proprietari şi a micilor 
meşteşugari (…) : 

1. Extinderea drepturilor poporului şi în vederea acesteia, introducerea dreptului 
de vot universal, egal şi secret, rearondarea circumscripţiilor electorale. 

2. Revendicăm ştergerea completă a ultimelor rămăşiţe ale relaţiilor iobăgeşti pe 
alocuri încă existente .

3. Revendicăm sistemul de impozitare progresiv [care creşte în raport cu creşterea 
veniturilor].  

4. Revendicăm educaţia poporului gratuită (…)
5. Revendicăm pentru cultivatorii din agricultură asigurarea de bătrâneţe (…)
9. Revendicăm răscumpărarea de către stat a moşiilor latifundiare şi a celor bise-

riceşti (…)
15.  Revendicăm în sprijinul progresului social dezvoltarea eficientă a cauzei coo-

peratiste.“ (Din programul Partidului Gospodarilor Paşoptist al Independenţei, 1909) 

Să selectăm punctele din programul partidului după următoarele criterii: revendicări 
economice, politice, sociale!  [ T ]

Nagyatádi Szabó István, liderul partidului Mi-
cilor Gospodari constituit în 1909, membru al 
primei generaţii de politicieni de origine ţără-
nească     

Să stabilim, ce mesaj vrea să 
transmită politicianul prin fe-

lul cum e îmbrăcat? Să comparăm 
fotografia cu pictura reprezentân-
du-l pe Tisza István! De ce abia la 
începutul secolului XX sa înfiinţat 
un partid care să reprezinte cel 
mai numeros grup al ţării, cel al 
ţărănimii? [ T ]

Confruntări între partide la începutul secolului 

Să arătăm, care sunt semnele continuităţii şi care sunt cele ale transformărilor în con-
fruntările dintre partide!  [ T ]

Forţe armate apără clădirea parlamentului 
după evenimentele din mai 1912

Ce concluzii putem trage în 
baza imaginii? În urma căror 

evenimente a apărut această si-
tuaţie? Împotriva căror grupări a 
devenit necesară apărarea parla-
mentului?  [ T ] 14

15

17

18

16



276 / Epoca îmburghezirii şi modernizării în Ungaria  (1849–1914)
Pu

nc
te

 d
e v

ed
er

e 

Sistemul dualismului, în timpul existenţei sale, a rămas neschimbat. Se pune întrebarea, cum a fost posibil acest lucru: 
rigiditatea sistemului nu a suportat niciun fel de schimbare sau părţile care au realizat compromisul austro-ungar au con-
siderat şi mai târziu că acest sistem le asigură cel mai bine interesele?

La începutul secolului XX s-au născut mai multe proiecte şi idei, care doreau să salveze Monarhia printr-o reorganizare 
federală (un stat federal, prin egalitatea tuturor popoarelor Monarhiei). Radicalul cu idei burgheze Jászi Oszkár (1875 – 
1957), copil al unei familii intelectuale de evrei convertiţi la reformaţi din Carei a elaborat cel mai cuprinzător proiect în 
acest sens. Opera lui Jászi publicată în 1912 şi-a propus totodată şi împăcarea cu naţionalităţile. Ideea sa a unei “Elveţii a 
răsăritului” ar fi garantat democraţia, unitatea necesară dezvoltării economice şi dezvoltarea liberă a naţiunilor imperiului. 

Având o origine socială total diferită şi având parţial alte scopuri politice s-a apropiat de idea federalismului Francisc 
Ferdinand (1863 – 1914), care a devenit moştenitorul tronului după ce fiul lui Francisc Iosif, Rudolf s-a sinucis (1889). Fran-
cisc Ferdinand a urmărit consolidarea puterii monarhului şi nu atât democratizarea. El a considerat că unitatea imperiului 
poate fi asigurată prin distrugerea dualismului şi consolidarea puterii monarhice asupra provinciilor cu drepturi reduse. 
În timp ce Jászi a devenit popular în rândul intelectualităţii maghiare burgheze în formare, Francisc Ferdinand a devenit 
popular printre reprezentanţii naţionalităţilor din Ungaria, care se opuneau năzuinţelor politice maghiare. Însă un impact 
puternic – din motive diferite – nu a avut niciuna dintre idei.

Să arătăm, ce şanse de realizare au avut aceste idei cunoscând raporturile sociale şi politice ale vremii! Să discutăm, de ce 
nu s-au putut realiza aceste idei! Pregătindu-ne de discuţie, să verificăm ce funcţii a îndeplinit Francisc Ferdinand în anii 

1910! Ce partid a înfiinţat Jászi Oszkár? Să explicăm, de ce mai târziu acestea au ajuns în centrul atenţiei!  [ O ]

„Există un program minimal comun pentru naţionalităţi, care este comun în toate 
chestiunile legate de naţionalităţi din lume şi fără de soluţionarea cărui program mi-
nim pentru naţionalităţi nu a fost posibil nicăieri în lume să instaurezi în chestiunea 
naţionalităţilor pacea, ordinea şi cooperarea.  Acest program minim pentru naţiona-
lităţi poate fi rezumat pe scurt după cum urmează: şcoală bună, administraţie bună şi 
justiţie bună este numai una, care este mai importantă pentru popor decât orice per-
fecţiune tehnică sau instituţională şi care poate fi definită simplu şi scurt: şcoală bună, 
administraţie bună şi justiţie bună poate fi doar aceea, pe care poporul o primeşte 
în limba sa proprie.*“ (Jászi Oszkár: Problema naţionalităţilor şi viitorul Ungariei, 1911) 

„*Acest pricipiu al meu mulţi îl explică cum că eu aş dori să fărâmiţez ţara în  mul-
titudinea de autorităţi administrative şi judecătoreşti de diferite limbi. Dimpotrivă, 
toată concepţia mea se îndreaptă împotriva politicii teritoriale de drept comun şi are 
în vedere faptul, că masele de oameni să nu se simtă cu nimic nemulţumiţi pentru 
faptul că întâmplător s-au născut ca fiind de naţionalitate şi nu unguri. În acest sens, 
trebuie luate măsuri – şi aceasta este ideea de bază a legii naţionalităţilor -, că fiecare 
autoritate administrativă şi judecătorească să fie capabilă a se înţelege cu clienţii săî 
în limba lor maternă acolo unde naţionalităţile străine trăiesc în masă.”  (Propria notiţă 
a lui Jászi la sursa citată)

„„(…) Considerăm de datoria noastră prioritară pentru bine şi fericirea fiecărui po-
por trăitor în toate părţile Monarhiei, că se le unim într-un tot unitar, iar cooperarea 
lor comună să fie clădită pe principii de bază juste, pe dintr-acelea care îşi păstrează 
claritatea în ciuda tendinţelor deosebite, sunt fără nicio îndoială înălţătoare. Tocmai 
de aceea trebuie evitate în constituţia imperială acele contradicţii care referindu-se la 
tratarea chestiunilor comune ale Monarhiei, există între legile ungare şi cele autriece 
(…) În exterior vom apăra cu devotament unitatea imperiului, pe care se clădeşte sta-
tutul său de mare putere, precum şi în acelaşi fel stăpânirea inalienabilă şi insepara-
bilă ţărilor unificate sub sceptrul nostru aşa cum este garantat în pragmatica sanctio. 
Vom avea neîndoielnic grijă ca sistemul solid al forţelor armate să nu fie perturbat de 
tendinţe politice unilaterale. (…)

De îndată ce popoarele unificate sub sceptrul nostru se vor bucura de drepturi 
egale în participarea la problemele comune ale Monarhiei, la fel îşi va dori şi fiecare 
parte a vreunui popor să-şi vadă asigurată dezvoltarea sa viitoare în cadrul unitar al 
Monarhiei, precum fiecare parte a unui popor, clasă socială şi profesie să beneficie-
ze, acolo unde acest lucru încă nu s-a întâmplat, de  asigurarea intereselor sale prin 
legi electorale juste. Popoarele Monarhiei dunărene sunt legate unele de altele prin 
evoluţia istorică, cultura comună şi prin miile de fire ale intereselor economice. Să fie 
strâns unite în dragoste frăţească, să evite momentele ce le despart, să-i întărească pe 
cei ce se apropie şi să se confrunte unele cu altele doar în nobilul concurs a progresu-
lui economic:”  (Proiect atribuit lui Francisc Ferdinand şi anturajului său, 1910) 

Să interpretăm sumar ideea 
lui Jászi! Să o comparăm cu 

legea naţionalităţilor din 1868 şi 
cu proiectul confederal dunărean 
al lui Kossuth! Să discutăm despre 
impactul său asupra vieţii publice 
maghiare şi a naţionalităţilor!  [ T ]

În ce măsură şi de ce schim-
bă notiţa lui Jászi concepţia 

noastră despre interpretarea opi-
niilor sale politice? [ T ]

Să enumerăm, în ce domenii 
doreşte prinţul moştenitor să 

schimbe situaţia existentă? În care 
domenii nu doreşte schimbări? 
Introducerea cărui sistem politic 
sugerează proiectul?  [ T ]

Jászi Oszkár (cel în picioare) şi Szabó Ervin într-
un grup de prieteni
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FERICITELE VREMURI DE PACE După cum am văzut, şi în 
Europa Occidentală abia ulterior deceniile care au prece-
dat Primul Război Mondial au fost denumite ca fericitele 
vremuri de pace. Acest lucru este valabil şi pentru Ungaria. 
După înfrângerea în război şi trauma pierderilor teritoriale 
(Pacea de la Trianon) oamenii au privit spre perioada ante-
rioară de pace din perspectiva unei ţări în declin şi umilită. 
Totuşi, nu toată lumea a considerat „fericită” acea perioadă. 
Derularea procesului de îmburghezire, schimbările majore 
– cu toate că societatea în totalitatea sa a cunoscut o îmbu-
nătăţire a nivelului de viaţă – a adus pentru numeroase pă-
turi de la răscrucea dintre secole o lume plină de probleme 
existenţiale.

În ţara noastră, îmburghezirea s-a asociat cu dezvolta-
rea tehnică care a transformat modul de viaţă. Cuceririle 
epocii s-au răspândit dinspre vârfurile societăţii spre pătu-
rile mai largi. În Ungaria însă abia pornise acest proces, iar 
ţărănimea care forma majoritatea societăţii a rămas în afara 
lor. Din cauza societăţii în mişcare şi a unor mari diferenţe 
teritoriale, condiţiile favorabile ale noii epoci s-au făcut 
simţite în rândul societăţii industriale, aşadar în rândul lo-
cuitorilor de la oraşe.

SCHIMBAREA CONDIŢIILOR GENERALE DE VIAŢĂ  O
schimbare esenţială poate fi considerat faptul că a dispărut 
foamea constantă. Acest lucru a contribuit şi la creşterea po-
pulaţiei. Alimentaţia s-a îmbunătăţit, dar această situaţie 
nu poate fi comparată cu abundenţa de alimente din zile-
le noastre, ceea ce se şi vede în fotografiile din acea epocă. 
Abia putem vedea oameni supraalimentaţi, obezi. Şi obi-
ceiurile privind consumul hranei s-au modificat. Pături mai 
largi au inceput să se hrănească variat, pe lângă cereale, au 
consumat mai multă carne, legume şi fructe.

În epoca respectivă au devenit tradiţionale mâncărurile 
bazate pe tradiţiile mai vechi, azi cunoscute ca mâncăruri 
ungureşti precum tocana sau gulaşul. Şi consumul de alco-
ol s-a diversificat. Pe lângă vin, mai ales în oraşe, s-a răspân-
dit consumul berii. Acest lucru s-a datorat şi unor boli la 
viţa de vie (filoxera) care temporar au distrus viile. 

Condiţiile de locuit, bineînţeles au fost diferite de la 
o pătură socială la alta, dar se poate constata o creştere 
a spaţiului locuit şi a confortului în locuinţe. Clasa de 
mijloc orăşenească trăia deja în locuinţe cu patru – cinci 
camere, ceea ce era foarte aproape de modelul păturilor 
superioare. În aceste locuinţe existau deja baie şi veceuri 
englezeşti. Desigur, condiţiile de locuire a micilor burghezi 
şi ale muncitorimii au fost mai modeste. Era considerat un 
progres dacă familia trăia într-o locuinţă cu bucătărie sepa-
rată de sufragerie. Au existat însă şi cazuri unde într-o locu-
inţă trăiau îngrămădite şi câte trei – patru familii cu câte un 
veceu comun pe fiecare etaj. 

Consolidarea statului burghez şi dezvoltarea tehnico – 
ştiinţifică au avut drept rezultat comun evoluţia pozitivă a 
condiţiilor de igienă şi de sănătate. În oraşe s-au introdus 
reţele de apă potabilă, iar sistemul de canalizare s-a extins 
treptat. Toate acestea au făcut posibil răspândirea unor fe-
nomene pe care azi le considerăm fireşti, precum igiena 
corporală regulată şi schimbarea mai frecventă a hainelor. 

Trebuie subliniat, că acesta a fost doar începutul unui proces 
şi nu a însemnat baie zilnică sau îmbrăcarea zilnică a haine-
lor curate. 

Datorită condiţiilor de igienă şi dezvoltării medicinei, rata 
mortalităţii a scăzut, a crescut vârsta medie de viaţă şi tot 
mai multe epidemii au ajuns să fie combătute. Reţeaua de 
spitale s-a exins într-un ritm din ce în ce mai rapid şi, spre de-
osebire de vremurile anterioare, datorită pregătirii în masă a 
personalului medico – sanitar s-a îmbunătăţit şi asistenţa 
medicală. După marea epidemie de holeră din anii 1870 a 
fost combătută şi aceasta. Însă oamenii nu se puteau simţi 
încă în siguranţă. Numeroase boli care azi pot fi prevenite 
prin vaccinare, făceau încă victime în masă, cu precădere în 
rândul copiilor (de exemplu, difteria). Dintre copii, tot mai 
mulţi au ajuns la vârsta maturităţii, dar se întâmpla încă 
destul de des ca părinţii să îşi piardă câţiva copii. Marea epi-
demie a acelor vremuri, tuberculoza, făcea victime în rândul 
tuturor categoriilor sociale. Cei mai săraci nu au avut nicio 
şansă de vindecare prin şederea la sanatoriile din locurile cu 
un climat mai favorabil (munţii înalţi sau ţărmul mării).

Dezvoltarea tehnicii a adus schimbări şi în modul de a se 
îmbrăca al oamenilor. Pe lângă hainele din timpul săptămâ-
nii folosite la efectuarea muncilor, şi la păturile de mai jos 
a apărut portul de sărbătoare. Micii burghezi şi muncitorii 
calificaţi se plimbau în costum şi cu pălărie în zilele de săr-
bătoare. La sate s-a încetăţenit obiceiul portului de sărbă-
toare decorat cu motive locale. 

BINEFACEREA EPOCII, TOT MAI MULT TIMP LIBER   Întări-
rea păturii de mijloc, apariţia păturii de angajaţi la stat şi ca 
urmare a scăderii orelor de muncă obţinută de către munci-
torime prin lupte încununate de succes, timpul liber s-a ex-
tins asupra a tot mai multor categorii. Însă trebuie să conşti-
entizăm, că un muncitor de la răscrucea dintre secolele XIX 
– XX s-a bucurat de ziua de muncă de opt ore şi de dumi-
nica liberă ca de o cucerire importantă. Concediul plătit 
avea însă doar pătura de mijloc şi angajaţii la stat. Diverse 
modalităţi de petrecere a timpului liber au devenit po-
pulare în cercuri largi (de exemplu: frecventarea teatrelor, 
cititul cărţilor şi al ziarelor). La acestea s-a adăugat marea cu-
cerire de la răscrucea dintre secole, cinematograful. Acesta 
a devenit foarte popular în timp uimitor de scurt datorită 
biletelor ieftine, accesibile aproape oricui.  

Unul din fenomenele cu o dualitate specifică în epoca 
respectivă, sportul modern, a devenit şi în Ungaria foarte 
îndrăgit. Din ce în ce mai mulţi şi-au putut permite unul 
din genurile gimmasticii. Paralel cu aceastea, şi la noi în 
ţară sportul a devenit parte integrantă a industriei de 
agrement. La Budapesta fotbalul a câştigat rapid mulţi 
adepţi, iar tinerii îl practicau ei înşişi pe terenurile din par-
curi. Unii chiar şi-au câştigat existenţa în acest fel în timp ce 
majoritatea oamenilor a urmărit meciurile în timpul liber. 
Fotbalul a devenit petrecere de timp liber, un bun mijloc de 
calmare şi totodată o nouă formă de identificare cu un car-
tier al oraşului. 

Călătoritul, odihna în locurile balneo – climaterice nu 
au fost considerate nici în Ungaria un fenomen nou, dar 
până atunci puţini îşi puteau permite. Călătoriile de studiu 

41. Vremurile fericite de pace în Ungaria
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în Europa Occidentală se răspândiseră deja de la mijlocul 
secolului al XIX-lea în rândul tinerilor de nobili înstăriţi. 
Noutatea acestei epoci a fost trasformarea călătoritului, a 
voiajelor într-un fenomen de masă pentru clasa de mijloc 
şi – desigur la alte nivele – şi în rândul micilor burghezi şi 
a muncitorilor califi caţi. Toate acestea au devenit posibile 
pe lângă creşterea timpului liber şi datorită îmbunătăţirii 
transporturilor şi a accesibilităţi fi nanciare ale acestora. 
Ca o nouă ramură a industriei de agrement au apărut 
şi agenţiile de voiaj şi turismul implicând construirea 
de locuri de cazare, organizarea de programe şi chiar edi-
tarea unor ghiduri turistice.  Cei din clasa de mijloc de la 
răscrucea dintre secole obişnuiau deja să facă călătorii cu 
regularitate în Munţii Tatra, în Abbazia, la Veneţia pe malul 
Adriaticii şi chiar şi în marile metropole europene (Paris, 
Roma). În rândul muncitorimii călătoritul a început adată 
cu turismul. Asociaţiile lor făceau excursii în Munţii Car-
paţi şi în locurile mai apropiate de oraşe, unde au construit 
cabane turistice. 

CULTURA ŞI ARTELE  Revoluţia industrială a adus schim-
bări uriaşe în domeniul culturii în Ungaria de la răscrucea 
dintre secole. Eliminarea analfabetismului a făcut posi-
bil pentru tineri cititul cărţilor, a ziarelor, corespondenţa 
prin scrisori. Pentru toate acestea a fost desigur nevoie şi 
de dezvoltarea industriei hârtiei, a industriei tipografi ce, 
a poştei, etc. Extinderea sistemului de învăţământ şi a 
instituţiilor ştiinţifi ce a declanşat o înfl orire în toate do-
meniile culturii. Au apărut lucrările de bază destinate pu-
blicului iubitor de cunoaştere (lexicoane, istoria Ungariei 
în zece volume, descrieri ale diferitelor ţări).

Creşterea contingentului de cititori a făcut posibilă edi-
tarea de cărţi şi reviste atât la nivelul culturii elevate, cât 
şi la cel al culturii de masă. Au început să se vândă în canti-
tăţi inimaginabile până atunci operele lui Jókai, precum şi 
ale marilor prozatori şi poeţi ce i-au urmat (de la Mikszáth 
până la Karinthy Frigyes). Multe reviste literare, printre care 
revista programatică şi organizatoare de literatură Nyu-
gat, au putut deveni profi tabile odată cu întărirea clasei 

de mijloc. Pentru tineri s-a publicat o literatură de tineret 
de calitate (Egri csillagok – Stelele din Eger; Pál utcai fi úk 
– Băieţii de pe strada Pál), precum şi cărţi de basme. Paleta 
publicaţiilor destinate agrementului a fost deosebit de lar-
gă, începând cu romanele istorice (Herczeg Ferenc) până 
la literatura de tarabă (romane poliţiste, pornografi e, etc.). 

Publicul mai larg iubitor de literatură din Ungaria era 
considerat încă a fi  o noutate, astfel încât cultura de masă 
care a câştigat teren abia pe la începutul secolului XX, 
a început – ca şi cea occidentală – să trezească resentimen-
te în rândul creatorilor  de cultură elevată. Cafenelele au 
devenit un spaţiu vital popular şi aparte pentru lumea ar-
tiştilor şi a intelectualilor. Cafenelele prezente în aproape 
fi ecare oraş al ţării au constituit deopotrivă o sursă de dis-
tracţie şi cadrul vieţii literare.

Pe lângă literatură, s-a manifestat din plin şi viaţa muzi-
cală. La răscrucea dintre secole şi-a trăit perioada de glorie 
opereta. În Monarhie, şi în cadrul acesteia, în Ungaria – a 
cărei pătură de mijloc tindea spre idealul de genul gen-
try – opereta a avut un larg răsunet, dând lumii cei mai 
de seamă artişti ai acestui gen muzical  (Lehár Ferenc, 
Huszka Jenő, Kálmán Imre). Din motive similare a devenit 
parte a culturii de masă şi genul muzical „magyar nóta”-
având la bază cântece culte compuse pe baza tradiţiilor 
muzicii populare maghiare şi au fost cântate de formaţii 
de lăutari ţigani. La răscrucea dintre secole Bartók Béla şi 
Kodály Zoltán au creat durabil pentru istoria muzicii uni-
versale prin culegerea şi prelucrarea muzicii folclorice. 

Răscrucea secolelor în Ungaria a fost epoca construc-
ţiilor. În ţara afl ată în plină înfl orire statul a înălţat edifi -
cii publice, teatre, palate urbane, uzine şi vile. În epoca 
respectivă a câştigat teren eclectica prin combinarea 
stilurilor istorice producând creaţii ce se păstrează până 
în ziua de azi. În spatele popularităţii stilurilor istorice s-a 
afl at conştiinţa naţională maghiară doritoare de a recon-
stitui construcţia trecutului. Astfel, pe lângă stilul eclectic, 
şi stilul secesionist bazat pe motive orientale şi ale artei 
populare ungureşti, a devenit un adevărat stil naţional 
(Lehner Ödön, Kós Károly).  

ARHIVĂ

FERICITELE VREMURI DE PACE  
„»Milimári« [din nemţescul Milchmeier] în curs de maghia-
rizare, adică tânăra vânzătoare de lapte este de asemenea 

o figură îndrăgită de locuitorii capitalei. (...) Oamenii din capitală îşi dorm încă som-
nul dulce pe când pe străzile pustii şi goale milimári trage după ea căruţa cu laptele 
ducând din casă în casă laptele necesar cafelei. (...) În ultimul timp au dat de o concu-
renţă puternică reprezentată de cooperativele de lapte, dar totuşi, vremea activităţii 
lor încă nu s-a terminat. De altfel, este ceva ce decurge din firea lucrurilor că în epoca 
maşinilor cu aburi şi a electricităţii, aceste tipuri sunt grav ameninţate şi cu cât se dez-
voltă un oraş mai repede, pe atât de repede dispar specialităţile sale. Spiritul modern 
îmbracă totul într-o uniformă standard. Urmele vechilor străzi dispar, iar în locul lor 
apar bulevarde, străzi circulare strălucitoare (...) presupun, că nu există o metropolă 
pe lume, a cărei cea mai strălucită stradă să fie strada laterală a unei vechi uliţe, pre-
cum la noi Bulevardul Andrássy care face curba spre Parcul Orăşenesc din Calea Váci 
cea toată uzată şi jerpelită, în loc să fi dârâmat Casa Marokkói şi să-l fi extins până la 
Dunăre.  (Magyar Salon, 1887) 

Ce înţelege autorul prin specialităţi? Ce regretă autorul că dispare, la modul concret 
şi indirect? Să comparăm conţinutul primei şi celei de-a doua părţi a textului! Cum se 

raportează acestea între ele?[ T ]1 Vânzătoarea de lapte în Viena    
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Fericitele vremuri de pace 

Datorită căror factori a ajuns 
perioada de la cumpăna din-

tre secole să fie considerată ca „fe-
riciţii ani de pace”? Să comparăm 
componentele cunoscute în istoria 
Ungariei şi în cea universală (vezi 
pagina 218)!  [ O ]

SCHIMBAREA CONDIŢIILOR 
GENERALE DE VIAŢĂ   

„Contele Vay László a petrecut la Budapesta lunile ia-
nuarie, februarie şi martie cu soţia sa, cu soacra sa şi 
cu Bibi. Câteodată, pentru câte o zi a venit la Gyón. 

(...) Era vorba, că alde Vay vor veni acasă doar de Paşti. M-am şi mirat de-a binelea 
când am primit o scrisoare de la conte în care scrisese, ca ziua următoare să îi aştept; 
şi să încălzesc toate camerele, şi că Bibi este bolnavă, şi că doreşte să fie dusă la Gyón 
ca să îl vadă pe unchiul său Dani – mereu aşa mă chema. 

     Şi într-adevăr au sosit în zona anunţată, cam pe la prânz. Bibi era atât de răguşită că 
nu putu să scoată niciun cuvânt. Din primul moment mi-a fost teamă că s-a îmbolnă-
vit de cea mai cruntă boală de copii, de difterie. Mi-am exprimat îngrijorările şi tatălui 
ei. A doua zi dimineaţă Bibi era sculată, dar se simţi rău şi se declanşase la ea şi acea 
tuse suspectă ce seamănă atât de mult cu cucurigul cocoşului, care este o simptomă 
indubitabilă a acelei boli. Peste noapte i se făcu tot mai rău. Contele m-a rugat să 
merg la Pesta şi să-l aduc cu mine pe doctorul Argenti. M-am şi dus dar Argenti nu a 
fost acasă, plecase la Vác; căci acolo locuia şi doar de trei ori pe săptămână venea la 
Pesta. I-am telegrafiat de urgenţă, să vină. L-am aşteptat la gară, după care am pornit 
în grabă spre Gyón.

      Când am ajuns acolo, contele mi-a ieşit în cale şi m-a chemat la Bibi căreia toată ziua 
i-a fost dor de mine. Deîndată m-am dus la patul sărmanei copile, care m-a îmbrăţişat 
după gât şi mi-a spus în şoaptă, căci cu voce nu putu vorbi.

     -O, dragă Dani, astea aici – arătând spre mama şi spre bunica sa – mi-au spus, că tre-
buie să mor, şi că în ce mă vor îmbrăca când mă vor aşeza în sicriu. 

      Sărmana copilă, ţinea atât de mult la viaţă, nu a vrut să moară, iar mama şi bunica 
ei, destul de imprudente, au vorbit aşa ceva în prezenţa ei. Am rugat-o pe contesă 
să iasă puţin din cameră şi să nu mai vorbească despre asemenea lucruri în prezenţa 
copilului. Şi doctorul Argenti a trimis-o afară din cameră, cu zelul său de medic şi fiind 
foarte revoltat, aproape că a fost dur cu ea, el însuşi a condus-o afară împreună cu 
mama ei. Apoi ne-a spus, că într-adevăr, copilul are difterie, trebuie să fim pregătiţi 
de ce este mai rău, dar să nu disperăm. A tratat fetiţa cu metode homeopatice, i-a dat 
burete şi fosfor, acestea au fost cele mai eficiente medicamente. A trebuit să le ia cu 
schimbul din sfert în sfert de oră. Apoi ziua următoare a plecat. (...)

     A patra zi, în sfârşit, s-a produs o criză fericită. Bolnava s-a făcut puţin mai bine, a res-
pirat mai uşor. După două săptămâni deja putu să vorbească cu glas tare.”  (Kászonyi 
Dániel: Patru epoci ale Ungariei)

Să trecem în revistă localităţi-
le menţionate în sursă, să 

privim poziţionarea lor pe o hartă 
din acea perioadă şi să apreciem 
distanţa dintre ele! Ce mijloa-
ce de comunicaţie şi de transport 
menţionează sursa? În viaţa că-
rei categorii sociale putem face o 
mică incursiune? Să prezentăm în 
baza sursei, care sunt simptomele 
difteriei! Să tragem consecinţele în 
baza sursei, ce caracteristici a avut 
pe atunci asistenţa medicală! Să 
arătăm în baza descrierii, cum au 
gândit oamenii de atunci! [ T ]

2

4

Anunţul unei şcoli pentru biciclişti

Să trecem în revistă care din-
tre caracteristicile fericiţilor 

ani de pace reflectă afişul? 

3
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Revista ilustrată Budapest relatează despre deschiderea unui 
nou magazin 

În ce direcţie se dezvoltă comerţul, con-
form relatării din revistă? Să stabilim 

în baza imaginii, cine sunt cumpărătorii din 
noul magazin! Ce schimbare s-a produs în 
acest domeniu?  [ O ]

Afişurile unui club de automobilişti şi ale unei firme producătoare de maşini de scris

Să discutăm în baza celor două afişe despre schimbările survenite în modul 
de viaţă şi obiceiurile de consum! Ce rol au îndeplinit renumitele produse în 

epoca respectivă?  [ T ]

Cafenea la răscrucea dintre secole

De ce a devenit cafeneau la cumpăna dintre secole un loc îndrăgit de pu-
blic? De ce privim în epoca noastră cu nostalgie cafenelele de odinioară?  [ O ]

Centrala telefonică din cartierul Terézváros 

În ce măsură a însemnat schimbare în 
desfăşurarea muncii, în modul de viaţă 

şi în relaţiile sociale introducerea tefefonu-
lui? Să aducem şi alte exemple de invenţii 
tehnice care au schimbat viaţa oamenilor! 
[ T ]

BINEFACEREA EPOCII, TOT MAI MULT 
TIMP LIBER   

Afişul unor meciuri de fotbal

Să analizăm componentele 
afişului! Care elemente dintre 

acestea sunt întrebuinţate încă şi în 
ziua de azi? [ O ]

Afiş care invită la cinematograf

Ce factori scoate în evi-
denţă afişul în partea sa 

grafică şi în cea scrisă pentru a 
atrage publicul în sala de cine-
ma?  [ O ]

5
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Destinaţiile îndrăgite de vacanţă ale clasei 
de mijloc: Balatonul (imaginile de mai sus) şi 
Munţii Tatra

Ce modele a urmat clasa 
de mijloc pentru a se distra, 

pentru a petrece timpul liber? De 
ce tocmai Munţii Tatra şi Balato-
nul au devenit cele mai îndrăgite 
destinaţii de călătorie? Să căutăm 
şi alte zone îndrăgite de clasa de 
mijloc maghiară!  [ O ]

CULTURA ŞI ARTELE

Clădirea Institutului de Fizică a Pământului de 
la Budapesta este o creaţie remarcabilă a stilu-
lui secesionist

Să trecem în revistă caracte-
risticile arhitecturii secesio-

niste! Să căutăm creaţii secesionis-
te în mediul nostru înconjurător! 
De ce a devenit stilul secesionist 
atât de îndrăgit în Ungaria? De 
ce s-a transformat secesionismul 
într-o renaştere a timpurilor noas-
tre? [ T ]

12
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14



282 / Epoca îmburghezirii şi modernizării în Ungaria  (1849–1914)

Pagina de titlu a revistei Nyugat 

Să recapitulăm care a fost 
rolul revistei Nyugat în viaţa 

literară maghiară? Ca izvor al căror 
procese sociale şi culturale a apă-
rut revista?  [ T ]

Benczúr Gyula: Recucerirea cetăţii Buda şi 
Csontvári Kosztka Tivadar: Cidrul cel singuratic

Să comparăm cele două cre-
aţii (subiect, stil artistic, etc.). 

Să formulăm, care a fost mesajul 
artiştilor! Ce sentimente trezesc 
aceste picturi? Au ele un conţinut 
politic? Oare cum le-a privit publi-
cul?  [ T ]

Palatul Ministerului de Finanţe de odinioară 
din cetatea Budei. Clădirea a fost construită în 
stilul eclectic prin combinaţia mai multor ca-
racteristici arhitectonice din epocile anterioare

Amprentele căror stiluri isto-
rice pot fi recunoscute în ar-

hitectura clădirii? De ce au devenit 
atât de îndrăgite în Ungaria stilu-
rile istorice şi cel eclectic? Să cău-
tăm o imagine cu aspectul actual 
al clădirii şi să o comparăm cu cea 
originală! Căror factori se datorea-
ză diferenţa evidentă?  [ T ]

15
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Cel mai mare eveniment al fericiţilor ani de pace care rămas în conştiinţa multor generaţii şi al cărui amintiri s-au 
păstrat până azi, a fost expoziţia milenară organizată cu ocazia împlinirii a o mie de ani de la descălecatul maghiarilor. 
La expoziţia organizată cu mult fast şi pompă a fost rememorat gloriosul trecut milenar, însă accentul a fost pus pe 
rezultatele deceniilor anterioare. Expoziţia a prezentat o ţară încrezătoare în sine, mândră de trecutul şi prezentul ei, în 
proces de integrarea în lumea Occidentală. Prezentatorii au subliniat unitatea de stat a Ungariei, dar nu au trecut sub 
tăcere faptul că Ungaria este un stat multietnic. Una dintre atractivităţi a fost un muzeu în aer liber cuprinzând toate 
etniile din ţară (de la slovaci la ţigani) amenajat sub forma unui muzeu al satului.

Mileniul a avut un imens succes. Expoziţia de la Budapesta a fost vizitată de numeroşi oameni din toate colţurile ţării 
(numărul lor atingând circa cinci milioane). Organizatorii şi-au atins scopul, în opinia publică ei au consolidat mândria 
faţă de un trecut glorios şi faţă de un prezent plin de succese, dar şi pentru străinătate a prezentat rezultatele ţării.

Însă mileniul a declanşat şi multe dispute, atunci, precum şi mai târziu. Naţionalităţile au ţinut un congres la Bu-
dapesta cu puţin înainte de deschiderea expoziţiei în care s-au delimitat de manifestări, deoarece în ele – în opinia lor 
în mod condamnabil – au văzut expresia statului naţional maghiar. în mod condamnabil – au văzut expresia statului naţional maghiar. 

Cel mai mare eveniment al fericiţilor ani de pace care rămas în conştiinţa multor generaţii şi al cărui amintiri s-au 

Să trecem în revistă cu ajutorul textului şi al surselor care au fost principalele caracteristici ale expoziţiei! Să explicăm, din 
ce considerente unele curente ale vieţii politice ungare au susţinut sau au respins expoziţia atunci, precum şi mai târziu! Să 

discutăm despre poziţia naţionalităţilor faţă de serbările mileniare!  [ T ]

„§. 1  Camera legislativă cu scopul de a eterniza amintirile trainice ale 
împlinirii o mie de ani de la întemeierea patriei, hotărăşte:

a) ridicarea unui monument în Budapesta, în Parcul Orăşenesc în porţi-
unea dintre Calea Andrássy şi lac, care să-l reprezinte pe făuritorul de ţară 
Árpád şi întreaga istorie a naţiunii, 

b) ridicarea de obeliscuri comemorative în şapte puncte diferite ale ţă-
rii după cum urmează: pe dealul cetăţii de la Munkács [azi, Mukačevo], pe 
dealul Zobor din Nyitra [azi, Nitra], la vărsarea râului Morava în Dunăre, pe 
muntele cetătii Dévény [azi, Devin], la Pannonhalma, pe dealul de la Zimony 
[azi, Zimun], la Pusztaszer şi pe muntele Tâmpa de lângă Braşov,

c) ridicarea statuii ecvestre a regelui Ştefan cel Sfânt în Budapesta, în ce-
tate, în Bastionul Pescarilor din vecinătatea bisericii de încoronare ce poartă 
numele Preafericitei Fecioare,

d) întemeierea la Budapesta a unui muzeu de arte frumoase şi ridicarea 
unui edificiu capabil să primească şi să adăpostească colecţia acestuia,

e) deschiderea în diferitele regiuni ale ţării a 400 de noi şcoli populare.”  
(Legea VIII din 1896) 

Cum am putea grupa obiectivele prevăzute în lege? Să găsim mai mul-
te criterii pentru gruparea lor! Să verificăm, care obiective se mai păs-

trează şi azi? Să discutăm despre rolul marilor serbări, festivităţi naţionale în 
dezvoltarea ţării! [ T ]

La locul expoziţiei din Parcul Orăşenesc se putea ajunge pe 
Calea Andrássy sub care circula prima cale ferată subterană de 
pe continent. Pe noul bulevard, care din 1885 poartă numele 
omului politic, au fost construite vilele şi palatele aristocraţiei 
și ale marii burghezii

Ce rol a jucat în viaţa Budapestei organi-
zarea expoziţiei mileniare? Să căutăm în 

Budapesta de azi clădirile publice şi investiţiile 
de infrastructură inaugurate în cinstea expozi-
ţiei! [ T ]

Imagine despre expoziţia ramurilor industriale. La numeroase prezentări au fost făcute publice rezulta-
tele excelente din agricultură şi industrie, de exemplu, mijloace de transport, diverse maşini, animale 
de rasă

Să trecem în revistă rezultatele perioadei dualiste şi să le comparăm cu 
materialul expoziţiei! Cu ce scop a fost organizată expoziţia? Să evalu-

ăm aceste scopuri!  [ T ]
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„Naţiunea maghiară s-a regăsit pe sine. Inima sa cade de acord cu mintea sa, păs-
trându-şi virtuţile de luptător, totuşi, lumea întreagă vede în ea străjerul păcii. Şi fiind-
că îşi slujeşte coroana, patria cu devotament şi credinţă, nu se mai teme de sclavie.”  
(Jókai Mór despre festivităţile mileniare, 1896) 

Cum s-a raportat Jókai Mór la expoziţie? Care dintre aspectele festivităţilor sunt evi-
denţiate de către scriitor?  [ T ]

„Când odată dorinţa noastră se va împlini şi vom vedea Ungaria aşezată pe bazele 
condiţiilor sale etnice şi istorice fireşti în care egalitatea naţionalităţilor va fi întra-
devăr împlinită, (...) în care Ungaria va fi nu doar ţara unui segment al populaţiei, ci 
vechea şi onorabila Hungaria, atunci şi noi cu drag am sărbători existenţa milenară a 
statului ungar.”  (Din manifestul conducătorilor naţionalităţilor, 1895)

Ce principiu de bază stă în spatele refuzului? Să interpretăm noţiunea de Hungaria 
veche! [ T ]

„Însă jocurile festive au luat sfârşit. Odată cu stingerea luminilor artificiale, realitatea 
pare cu atât mai cruntă. Luptele dintre clase şi cele dintre partide izbucnesc cu putere 
încă în »anul sfânt«. Monarhia dualistă se îndreaptă spre ani plini de crize. Existenţa ei este 
măsurată de istorie nu în milenii, ci în doar câţiva ani. Din Mileniu au supravieţuit trecerii 
timpului doar marile construcţii – creaţiile producătorilor bunurilor materiale – iar culisele 
ţesute din iluzii şovine s-au destrămat cu repeziciune. 

Caracterul fals, mincinos al Mileniului a fost scos la iveală de către cei excluși: naţiona-
lităţile şi masele populare. Politicienii naţionalităţilor au protestat în presă, în faţa forurilor 
străine împotriva scopurilor naţionaliste ale serbărilor. Stagnarea economică care a urmat 
a dat un imbold puternic luptei de natură economică a muncitorimii. În anii 1896 – 1897 
s-a manifestat o mişcare grevistă de amploare: mişcarea de mai multe săptămâni a mun-
citorilor de la fabrica de iută din Újpest pentru salarii mai mari (august, 1896), lupta gre-
vistă deosebit de intensivă a minerilor din Reşiţa – Anina soldată cu unsprezece victime 
în urma confruntărilor dintre muncitori, jandarmerie şi armată (ianuarie 1897) şi cele de la 
fabricile de cărămidă din capitală (...) au fost adevărate mișcări de masă. „  (Din crestomaţia 
de istorie editată de Molnár Erik, 1964)  

Să rezumăm pe scurt părerea autorului despre Mileniu! După ce criterii şi-a format el 
părerea? Prin ce mijloace directe şi indirecte îşi atinge autorul scopul de a influenţa 

cititorul? Ce concluzie poate fi trasă în baza textului – contrar intenţiei autorului – despre 
toată epoca respectivă?  [ T ]

Caricatură referitoare la creșterea preţurilor din 
Budapesta, ca urmare a expoziţiei milenare

Spaţiul expoziţiei mileniare cu cetatea Hunedoarei. Pentru prezentarea trecutului Ungariei a fost construită o replică a  cetăţii Hunedoarei de o frumuseţe fără pereche – 
modernă şi azi din punct de vedere muzeologic – ca parte a expoziţiei de istorie a arhitecturii. Aici, vizitatorii au putut studia şi pe viu stilurile arhitectonice începând cu cel 
roman, apoi gotic şi renascentist până la cel baroc

De ce putem numi expoziţia ca fiind modernă? Ce scopuri politice a putut avea construirea ansamblului de clădiri?  Să 
căutăm detalii din care să observăm stilurile sau clădirile folosite ca model! [ O ]
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Noi expresii utilizate în acest volumul
Expresiile istorice noi care apar şi în acest volum care figurează şi în programa cadru, precum şi în subiectele de bacalaureat le-am 
marcat cu steluţă (*). Am considerat fiind noi și expresiile deja învăţate în şcoala generală. Şi dintre expresiile cunoscute pe parcur-
sul anilor şcolari ai claselor 9 – 10 din şcoala medie am considerat necesar să le menţionăm pe acelea, pe care programa cadru le 
include printre expresiile pentru clasa a 11-a. Pentru folosirea lor mai uşoară, expresiile au fost grupate în funcţie de tematica lor.

Noţiuni  referitoare la viaţa religioasă: deism, confruntări 
între biserică şi stat, socialismul creştin*, toleranţă, edict 
de toleranţă

Noţiuni referitoare la istoria statului şi a dreptului: cons-
tituţie*, înregistarea stării civile*, învăţământ de stat*, 
autonomie, vot censitar, directorat, monarhie dualistă*, 
guvern responsabil*, absolutism luminat*, determinism 
geografic, separarea puterilor în stat*, Partidul Montag-
narzilor, Consiliul Locotenenţial*, stat de drept*, sistemul 
de reprezentare, şedinte pe circumscripţii, coaliţie, drep-
turi colective, Conventul, indicaţii pentru delegat, aface-
ri comune*, prim-ministru, suveranitatea poporului, ob-
strucţionare*, drepturi cetăţeneşti*, naţiune politică, stat 
federativ, suveranitate, contract social*, tory, drept de 
vot*, whighii

Noţiuni generale de istorie a politicii: administratori, mo-
narhiști constituţionali, limba de stat*, armată perman-
entă*, anarhism*, antanta*, stânga*, bolşevic*, centra-
lişti, centrişti, cenzură*, chartism, delegaţie, dictatură, 
emancipare, emigranţi*, unirea intereselor*, progresiştii 
cugetători, girondini*, colonizare, tripla alianţă*, hegemo-
nie, honved, compromisul ungaro-croat*, Internaţiona-
la*, intervenţie, iredenta, iacobini*, dreapta*, capitalism*, 
despăgubire, catehism, chestiunea orientală*, compromi-
sul*,  coaliţie, cocardǎ, comunism, consolidaţie, conserva-
torism*, comisar guvernamental*, republică, impozitare 
egală*, liberalism*, iacobinii maghiari*, junii din martie*,  
marxism, naţionalism*, garda de corp nobiliară, naţiune, 
stat naţional, naţionalitate, legea naţionalităţilor*, garda 
naţională*, principiul porţilor deschise, lupta de clasă*, 
răscupărarea voluntară şi obligatorie*, provinciile eredi-
tare, panslavism, radicalii burgezi, proletar*, provizorat, 
reacţiune*, reformă*, epoca reformelor*, restauraţie, re-

vizionism, multietnic, lupta de eliberare, Sfânta Alianţă, 
social-democrat*, grevă, frontiere naturale, teroare*, ca-
pitalist*, neoabsolutism, socialism utopic*

Noţiuni referitoare la  economie: maximalizarea preţu-
rilor, gospodărire intensivă, centru*, dezvoltare inegală, 
fiziocratism, distrugători de maşini, fabrică, credit, sector 
cheie, revoluţie industrială, plante rădǎcinoase, sistem va-
mal dublu*, blocadǎ continentală, gospodărire extensivă, 
cotǎ, gospodărire în ferme, metropolă, modernizare, mo-
nopol*, faliment financiar, periferie*, societate pe acţiu-
ni*, concurență liberă, sistemul producţiei pe bandă, ta-
rif de transport, servicii, parcelare, export de capital, ordo-
nață vamală, cale ferată, vamǎ protectoare* 

Noţiuni referitoare la  societate: proletariatul agrar, asi-
milare*, muncitor cu plată, colonizare*, societate civilă*, 
slugǎ*, societate ciuntă, explozie demografică, etnie, fer-
mier, starea a treia*, jeler fără casă, fideicommisum, ili-
rism, eliberarea iobăgiei, iosefinişti, juraţi, mica burghe-
zie, emigrare*, conjunctură, clasa de mijloc*, burghezia 
de mijloc, creol, lucrător de teren, magnat*, maghiariza-
re, mestiț, migraţie, marea burghezie*, ordonanța privind 
limba oficială*, aristocraţia financiară, transformǎri bur-
gheze*, îmburghezire, şvabi, sindicat*, segregaţie, nobi-
lime în robă, colonist, societate în mişcare, reglementare 
urbarialǎ*, clasa de mijloc înstăritǎ*, urbanizare, jeler    

Noţiuni referitoare la istoria culturii şi la modul de viaţă: 
stil eclectic, Enciclopedie*, evoluţie, iluminism, ghilotinǎ, 
igienă, impresionism, casinǎ, clasicism, holerǎ, mileniu*, 
învăţământ popular*, psihoanaliză, raţiune*, raţionalism, 
romantism, secesiune, editorial




